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ΗΠ ΟΥ ΘΙ 5. 
ὈΕ ΒΕΓ. ΡΕΠΟΡΟΝΝΕΒΙΑΘΟ 

ε- ΤΊῚΒΒΕΙ ῳ εν Τ Ο. 
ΠΩ 

ν᾽ 

ΤῈ ΑΠΤΕῈ ΗΠΠΙΘ ΒΟΕΙΡΤΟΒΙῚΒ ΗΙΘΤΟΒΙΟΛ ἘΧΡΟΒΙΠΤ'; ΕΠῚΒ 
ΥἹΤΑΒ ἃ ΥΕΤΕΒΙΒῸΒ ΟΚΑΜΜΑΤΙΟΙΘ ΟΟΝΘΟΒΙΡΤΑᾺΒ ΑΠΡΙΌΙΤ; 
ΟΟΡΙΟΌΝ ΒΑΤΙΟΝΕΝ ΑΤΟΤΙΕ ΑΠΟΤΟΒΙΤΑΤΕΜ ΕΧΑΜΙΝΑΥΙΤ; 
ΘΒΛΕΟΑ ἘΧ Π85 ἘΜΕΝΡΌΑΛΥΙΤ; ΒΟΕΒΙΡΤΌΒΑΕΒ ΠΙΨΕΒΘΙΤΑΤΕΒ 
ΟΜΝΕΘ, ΟΟΜΝΕΝΤΑΒΙΟΒ ΒΕΒῸΝ ΘΕΟΘΚΑΡΗΙΟΑΛΒΤΝΙ, ΒΟΗΟΙΙᾺ 
ΘΈΆΔΕΟΑ ΕΤ ΝΟΤΑΒ ΤΌΜ ὈΌΚΕΒΙ ΟΜΝΕΒ ΑΤΟΕ ΑἸΠΟΒΌΜ 

ΒΕΠΕΟΤΑΒ ΤΌΝ 50.585; ὈΕΝΙΟΌΕ ΙΝΌΙΟΕΒ ΒΕΒΌΝ 
ῈΤ ΨΕΒΒΟΕΌΜ ΠΟΟΠΡΙΕΤΙΘΒΙΜΟΒ 

5 ΤἼΒΙΒΟΙΤ 

ἘΒΝΕΒΤΟΘ ἘΒΙΘΕΒΙΟΌΣ ῬΟΡΡΟ. 

ωὔνξι ϑύπεπεαδι, 

ΓΜ Ύ 

ΡΑᾺἊΒ ΒΘ 1. 

ΟΟΝΤΕΧΤΟΒ ΥΕΚΒΟΒΌΝ ΟΥΜ 860ΗΟ1118 ΕΤ΄ 
ΒΘΟΒΙΡΤΌΒΑΕ ΘΙΒΟΒΕΡΑΝΤΙΗΙ͂Β. 
-ῷῷ δες εξ οΥ̓ΘΕ Ρ 

. ΔΌΚΟΜΕΝ 1 
ΤΗΘΟΥΡΙΌΙΒ ΠΙΡΕΒ 1. ΟΜ ὈΙΒΡΟΤΑΤΙΟΝΕ: 

ῬΈ ΑΒΤΙΘ. ΟΚΙΤΙΟΛΕ ΑΡΌ ΤΗΠΟΥΡΙΘΕΜ. 
 ΕΧΕΒΟΕΝΘΛΕ ΒΑΤΙΟΝΕ ΕΤ 50 ΒΒΙ0Π8. 

ΕΙΡΒΙΔΕ, ἈΡΓῺ ΘΕΒΗΛΒΌΓῸΜ ΕΚΕΙΒΟΗΕΒῦΜ. 

ΜΏσΟΟΟΧΧνΝ. 



᾿ “Ὁ ὧς 

» τ" Ρ νι ὃ 

τς ᾿ἌΠώ ὙΠΟ Χ δ. 
ζ Ἴ 

ἴω πε. τρετε ἐδ ΕὐπΣ νρνν 

ΝΜ ΤΓΨΑΥ ΓΙ ΔΎ ἸΣ 

δ ΑΥ̓36 ὙᾺ } 

ἐοδεὶς ἐπὶ αὐϊο ἀμοίογε: ορδγέππ. τι οἰέμδ' οοἠίοοαγε. ᾿ 
Ρ᾽ ͵ 

. 

Ξ. [ ἰῷ Τ ἐγΥῖ νυν» » ῥ 

ων σὶ ΩΗ ε( ὙΓῚ 70. Τ 

γΥ" 

ὩΣ 
ΘΙ ΟΜ 

ΤΣ υϑημ! μοι πᾷ Ὁ πὸ δ. 
ΟῚ αι ΓΝ. 

Ἶ α, Ὅς δ , Ὁ ΙΞ Ἢ 

᾿ 2: τὔγκηιος ὍΠΗ ΤΙΥ ὙΠ Ὰ “ῷ 

ἡλάνι ἰὼ ἈΔΕΝ: οὐήο; παΐῷ τ ἈΚΉΣ ̓  

ἘΠ μὲ , ἐν ῬΊΟΝ Δ 

τς πα; ττ νοἰέη, ἴερ αν, μδλ ἐιρμοχιδερδι, Ἄδα ὑφῇ ΩΣ. 
᾿ τ΄ ημδὲ, «ἀοϊεφοενέδα, μαϑεῖς., ΕΣ εἰοφποημίαπε φμαογιεέδι 

᾿αὐμδὶ διϊϑέογίαθ, σὐρηἐλοτθηα, τεοῦε ρο-- 

ΠΕ θήδάῦΒΟ ΝΞ. 

γεν ΑΣΑ ΟΣ ΟΥΝΥΟΣΩΣΙ Ἂς 

ἅ5- 98 ς 
1) ἰὼ 31 ΚΑΊ ΜΟΣ 
ἐμέ δ τες Δ ἢ} 08 

παι ἐΠΘΘΕΡῸ 
Ἐφ λοι δνθηλ τα 

Σὺ α } ᾿ ΄ " δα ; ει Ε {Ὁ ᾿ ΓΤ ἝἍ 
ει ἐδιὶ ᾿ ᾿ ἐξν: ὸ ΓΡΓΚῊ Κ᾿! ἘΣ Ὑ 98 ὰι, 5, 

- ᾽ ᾿ ᾽" 
- ᾿ 

ΗΝ 



ΟΨΙΚΟ ΠΌΒΤΆΙ. 

ΘσΘΟΡΟΕΒΕΡΟ ΠΕΒΜΑΝΝΟ 
Ἢ . 

Ἐ 

ΘΑ 

ΑΝΤΙΟΟΙΤΑΊΤΙΒ. ΒΤΌΡΙ18 

ἘΘΚΕΘΙΕ ΜΕΒΙΤΟ 

ΩΕΜ 

5181 ΡΑΑΞΟΕΒΡΤΟΚΠΕΜ ΕΠ 55Ε. 
πος ΑΜΑΝΤΙΒΒΙΜΌΝ 

ἯΙ ἧς ὌΝ ν» 

Ὕ» ΤΥ ΜΑΧΙΝΌΟΡΕΒΕ ΤΑΕΤΑΤΟᾺΒ 

ΤᾺ ΟΒΑΤΙΒΒΙΜΟ ΑΝΙΜῸ ΡΒΟΡΙΤΕΤΙΙΆ 



ΠΩΣ 

᾿ τ αἰνὸν 

" ἣ ΣΝ ἡ 
δ ἵν ΝΕ ; 

Μὴν Ὁ ΠΕΥΧῚ ὙΠ Δ᾽ 

ἐν ΨΡΎ 

» ͵ υς νῷν" Ὁ ΕΝ 
»" Ἢ γὺνν ᾿΄ “- 

» . Ἃὦ γ..2 " Σ 
͵ ν ᾽ τῷ 

σῦν ὙΠ ΕἾΝ ἐς Ἐὴ Ὁ 
«ἡὐωυσσα] ΟΑΥΥ, 

ἊΣ ΝΟ ΨΙΒΑΌΝ ᾿ἱ 

ὍΣ ̓οὐἐπλι ΔῈ ὉΘΊΣ 10 4 
νῃ, ᾿ 4 κε ἐφ Ἵ 

"γ΄. Ἦν ᾿ ΣΤῸΝ νὰ ἃ. 
ν. ΡῈ Ἢ ἄρ ὅς, οὐδε δῇ 

“᾿- ὌΡΩΕ" 

γὴν ὙΥ οἵα απ ἀτολπῷ 
3 ΓῊ 

ἀν ΟΡ πλος του κωονΝ ὧῳ ὲ 
ἢ ὭΣ ᾿ πᾶῦρ τ 

᾿ ᾿ ᾿ , ᾽ -, ἐπ 
᾿ 

ὍΣ, τον 

ς Πἀεδισι μη ποτπ 
4 {πὸ 18 ὃ ΓΑΙ, 

᾿ ας, δ τέο οι Α τ 

πον 
- 

ἀν" 

ὠὐνὸν 
τς ε 

"Ὁ οὐδ" 

τ ράμα 

Ἰὼ ΓΕ ἴχλα ἀΛΎΜΟΙΙΧ 

νον Γ ΓΕ : : ὮΝ ᾿ 
ΕΟ ὁ 9. 1Τ οῆα, ΟἸμῖσ κ μιθουτα, 

δὰ ἥ- ͵ ; ΥἹῇ 



«- 

 φ 

ὝΒΗΝ ποϑίγα, ἴῃ ΤΒυογάϊάοπι. δι 1α (πιθηηδάπιο- 

ἄσπι. Δ Βϊηο ἅΠΠῸ8 ἀέρεπι. ἃ ΤΕ, ΒΕΆΜΑΝΝΕ, 

Ρτοίδοϊα ϑιιηῖ μὰπο φοπέδοῖο οαγϑα δὰ δαπᾶθπι 

ΤΕ τοάθαῃξ. Τὺ δηΐπι. βἴσαι ἴὰπο Θὲ ΘΤΑΥ ΒΒΙΠΊῸ15 

οἵ ἱπη. ἽΠοτιιπι ταοᾷογαῖον ἔμοναβ,. ΤΡῚ 

οἴΐατα “Ῥοβῖοα ὯΟ8. ποῃ βο]απιὶ 6 Ἰρτῖδ.. 4.085 ἴῃ 

ἴαροπι: δπαϊσίδεῖ ν ἃ Ἰϊπρυιατα Οταθολπὶ ῬΘμιῖπας. οο0- 

Βποβοοπάδπι οἱ ΒΟΓΙΡΙΟΓ 68 τθοΐϑ. ἐταοίδη 405 ΡΙανι- 

πναπὶ ἀἰαϊοίπου5, βρεά μεσ. Πιογαδ 4υοηυθ δθῃ θπία8 

δι ̓φομϑι!ὰ ΤΌΑΛ αἰϊχαοιῖεβ βοἰβοῖτδεῖ βαπηα5. (τ- 

δᾶτα ἀρίτατ βιυάϊα. ποϑιγᾶ τη ρῚ Ῥτοβανῖ γΘ]Ιπιὰβ, 
ΟΝ 

7} ΓΞ} 

{υᾶγα ΤΙΒΙ, «ιυθπὶ οὐϊοοταπα, Βυΐαρ ̓86Υ1 ΡῬγϊποῖν, 
Ἐ ἘΠ Ὁ 

 ππὴ Οπαηα8; 2 4005 Ἰων!αῖα. Υγαπι, ἰαιοὶ ΠΟῺᾺ ῬΓῸ“, 

ἴδοι» ψεγθουπιάο βαἸαϊαμι,, πΟϑ. Ργδθοθρίογοπι, ςἃ“ 

τἴδοίνουτα Ῥίο ̓ΘΟΠΙ πε. Νόᾳαο, Υογο, ἀιβΠ ἀϊπιὰβ ΤΕ 

π Υἱὰ,) 4υδπι 1π ΤΒαογάϊ 1 ΤΊΔΠα Ἰαάοραῃάα. ἴῃ-. 

δτεϑϑὶ βιμηαδ, ἀἰϑοϊραϊαιπι τῦῦμ ̓ ρτϊταγιιπα, 6888. 
φυύιντ 

Ναπι ᾿4υδηάαᾶπι Θὰ ᾿ῬΙατίπναπι ἀἰϊβονι. ἃ. ΤΊΟΠΘ; 
τ δ λι 

πα ΤῸ ιτοξίοου᾽ τθοθηϑαίδιῖ, μᾶς, ἀἰϊγοτοίιαϑ 1 πα, 

εχ ἦρϑα βουϊρίοσιιπι οοπαϊιίοπο ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΟ Ῥιτοάϊίες,͵ 

νἱάριατ.. ̓Τχαριοογαπι Θμἰπὰ ῬΑΡυας 1 ἴὰ ἌΡ τῖδ, ἩΙΡΒν; 



βουϊριῖθ Ῥαβϑιπὶ ἃθο0 δοΓΡαρίᾶθ δὰ πὸ Ῥοτνοπο- 

ταηΐ, αἱ πηαχὶπιὰ βασδοίίαίθ οἱ ἴπρΘῺΪ Δοιτηΐπ6 850- 

ἴὰπι Π66 5'π6 ἸΙ{πὰ αὐάδοϊα Ῥτιδιῖπαθ, ἔονυπιαθ Γ6: 

511 Ῥοβϑίπι. ϑθοιβ ἀρυά Τυογάϊοπι 65 86 Πὰ- 

Βαῖ, ὉΔῚ ἰαδηΐα 6ϑΐ ΡΥ Δαϑιη Ἰββι ποτ απα, ἽἼ τόνγυπι 

εοορία, αἱ τὺ: 1056. πηδχι πηᾶπὶ 1Π οοπϊθοιαπάο.. οᾶιϊις 

ἰοποπι 5ΘΠΙΡΟ ΤῊΪΠῚ ΟΟΠΙΠΊ Δαν }18,) οἵ Ὑο] 5ιῃ- 

5.01.5 ΠΠτογὰ5. ἸΏΎ 115. ΟΠΙΠΙθτι5 σοάιοῖθα5 ΠλταΓΘ ΓΘ- 

Ἰισὶο 511. Ουοοίγοα δια 181 11 Ρογβρι οδοϊιαϊθ, 

ἀυλτι ἰπ ΤῈ δἄδθο δἄπιγογ, 1(ὰ ργαθάϊιαβ ὁ556Πὶ, 

τὶ ΠῸΠΟ δὰ Οᾶγ6Ο, ἰᾶπιοπ ὑπη] 10 {πᾶπιὶ αἰϊάδοῖογ 

γἱ δεῖ ΤΑΣ Ἢ πδὸ Ῥαϊατοπι ΤῈ 1ὰ ἱπιργοβναια- 

ἔπ 6556, Οαδά 51 γ6] ἴἰὰ Πος ἴῃ Ἔδμοτο αἰϊφυιὰ 

ἀεδιάοτεβ, ἑαπιθη ἀἸ]Π σϑπῖϊα Οπηποπι Ἰονϊϊαϊοπι ἄϑρεν- 

παὴ5 πιὸ ΤΌΛΕ ΤΟΣ βθυθιιαῖθ βαιά ἅ1ο- 

ἡ Πι, ὁρ6το, ἀοπιὀπβιγα 1, Ὕ 

Γρβαπὶ δαΐθῃ ταϊϊοποπι, “αδπι ἴῃ γον] δ. οπιθης- 

ἀαπαϊ5. δϑδας δατηιδ, ἴπ ἀϊδραϊαιίοπθ ᾿Ρτδοπαῖδϑα 

ΧΡ σαϊαπι υἱάθ5. ἴῃ {ιὰ δὰ δὰ Ῥταθοίραθ γείϊμ. 
αἰτοπἀα8, ἀεήϊε ; 15 «φυϊά βοηϊτίαβ ααΐ ΡυΡΙῖοο ααϊ 
γυναι πῈ Τηθϑα πὶ ΘΟΠΙΠλι πο, 4υλὸ ἀὰ Πρεὶ Ὑα- 



αἰοδθὶ οἵ: Ῥανιϑιηὶ. Η. φιοιουϊιαῖθ φοπίγᾷ ΒΟΚΚθρενα 

Ρ: 89. 55. 182. 39. ἀϊδδεναῖ,, Ἐχ Ἅ}}18. Θμΐμλ, βορὶ: 

Ρίμτα Ῥοβεγθμιογιιπι ΠΙΡτοτ τα τηδχιηλθ. Ῥεπάδι, (ὰ 

4ασπὰ ποπάτπι Υρ15  δχργιμχαπίατ, ργοαΐ ΤΊΣ 11 

δαὶ Ἰαιάἀανοτῖβ δαϊ τοἰθοονῖβ, ατάροα οοηδϊπθηίατ. 

ὕὲ πες. Ἰεριβαβ πῃ 1118 ἀϊδρυϊδιϊοις ΘΧΡΟϑ118 π6ο 

Δ]Πα 18. Ἰοοῖδ. Ργϊμαθ. Ἠυΐι8. ΠΡγὶ δαιτὶ ραγιὶβ 5ογὶ- 

Ρίαγα β8 19 βιδθλιια υἱἀδαιατ, Θαχατ ΓΟΡΓΆ 1} οὐμχ- 

τηθηιαγῖο χαϊϊομοπι γϑάοπγυθ, Οὐ ἰάοπι, ιὰθ δὰ 
βογιρίογθμι ᾿μἰ6] Πρ θη άυι) πϑοθϑϑᾶτια ϑιηΐῖ, ορπιὶ- 

ῃδθῖι:. οἰυΐ, ἐπι ]]δοιαΐ πσμς. 60 8αἸΐθπι φομβη]θγ8 

βιιἀυϊπητιβ » Πυοἀ ποι. ἰδμέμπα ΘοΠο]α αγαθοὰ ἴῃ" 

τοσάππι ἀποῖα δάἀϊθοϊπιιβ, γογπὶ οἰΐδπὶ ἈΓΡΙ ΘΗ 

τᾶτι ἀπὶγογοὶ ἀεβουιροηθῖα αδπὶ 5 σΌ]ΟΓα ΠΣ (8- 

Ρἴταπι ᾿πάϊοοπι ταβουπι ΧΕ υΐπηιβ, δὲ ἰθπιροτᾶ 

ῬΘΓΊΠ. δ Θϑἰαγαπ ἃς ὩΟΠΗΠ]υΔπι 8105 υΐι5 Πὶ- 

δίουϊαθ ἰοθὺβ τὸ8 πᾶγγαίαβ 1] πιϑιγαπΐθα δὰ πηᾶτρὶ- 

Ἡθπὶ ποϊδΥ]Π}118, δ᾽ουξ οἰϊδπη {115 ῬαρΊ πᾶσιιπῃ εἴ 

᾿οαρίμΡυ5 ἴῃ ΤΑΪΠΟΓΒ βθοιἰοπ 68 ἀϊνι515, ἴθ Φαῖθι5 

ἃ ΟΕ, 41 586 ρ6 ἱπιρογιι 14 ἔδοογαϊ, ἔγεψιθαῃς- 

υἰμδδης ́ τεοθάσπάππι ογαῖ, Ἰθοίουγιιπι σοΙπμηο  ιαιὶ 



ῬΓΟΒΡΘΧΙΠΊ15, Τη Ῥοβίουιβ᾽ γοι! πὶ θαδ, ὀιάνῃ. Ὁμ- 

Κορὶ δχοιηρίοστιπι ραρίπαβ, 486 βᾶθρα ἴω ΠΡτὶ5 

ῬΆΠΟΙορ οΙβ. οἰταπῖτ, μος ἴῃ γοϊαπιῖηθ ἔογίθ Ῥγᾶθ- 

τοΥμιϊϑδᾶβ, 564 Δ]10 Ιοθοο 5016 π6485, βἰδίϊπι ἴῃ, ταᾶτ- 

Εἶπα δἀποιαπάαβ οι ΙΠηι8. 

Ηδλθο Βαρυῖϊ, 4π1ἃ6 ἄἀα δος ἔρτο αὦ ΤῈ, 

ἨΕΆΜΑΝΝΕ, Ῥυδοίαγεγ. Ὁαοπὶ τΤῦ αἱ Ῥομθυοὶο. 

δοοὶρίαβ, δὲ πὶ Θᾶπὶ,) 4 56 ΠΡΟΣ ἈπΙρ οχαδ 65, 

ΔΠΉΙΟΙ ΕΙΔΤῚ ὀχορ αι ἰϑβιπηᾶπὰ ΒΕΧΎΘΒ,), ὙΘΠΘΙΔΘΠΙΟΙ ΟΥΟ. 

γαῖο. προ ο δι δονας , 
5.1». Ῥταποοίαγι! ὦ Ὑιδάτ. τη6η56. ἌρεΙ. " 

ἃ. ΜΌΟΘΟΘΟΧΧΥ. " 



5Ε 

ἢ ΑἈΤΙΒ ΟΚΙΤΙΟΛΕ 
ΙΝ. 

Τ. Ἢ" τ ΑαΥΙΙΡΕ 

ἘΧΕΠΟΕΝΡΑΕ 

ΒΑΤΙΟΝῈ ΕΤ 80 ΒΒ5101|8. 

Τημογά, 1]. ; Α 



Ὦ φίλος, εἰ σοφὸς εἶ, λάβε μὶ ἐς χέρας" εἰ δὲ πέφυκρᾳ 
Νῆϊς Μουσάων, ῥῖψον ἃ μὴ νοέεις. 

Εἰμὶ γὰρ οὗ πάντεσσι βατός, παῦροι δ᾽ ἀγάσαντ ὁ 
Θουκυδίδην ᾿Ολόρου, Κεκροπίδην τὸ γένος. 

ΑμῖΠο]. 



ΨΩ 

ΙΝΘΕΧ ΟΑΡΙΤΌΝ. 

Πσιῦβ ΛΙΒΡΟΤΑΤΙΟΝΙΒ. 

ἔκα ΒοΟμΠ ΠῚ 68Π| ῬΑΥΐΘΠῚ ΔΥ[18. ΟΥἸ ἶσα 6, 4189 

τΤηδῖογο5 ΠΡΤΟΡ πὶ ραγίεβ δχαπηπαΐ, ἡ] 1106 

οοἰανι8 ΤΠ ΟΥ18 ΡΕΥΙΏΒΠτΙ8 511) αυ δου τ΄: 51-- 
ΤΛῸΪ γΘΓῸ Π6 8]18πΔ 4υ] 46 πὶ τη δίογθι ῬδΡἘἸΟΌΪΔ ΠῚ 
ἴπ ἀαδίππι νοςανὶ ρο886 Ὀγανίίευ ἀεοϊαγαΐαγ. 

(ἀρ. 1, Τλαπι 46 αὐ οὐ σα ἱπ θυιοσα ἀἰβραϊαίατ, 81-- 
ἰᾳὰἃ ΤΠ] 6 ηἶα, α86 Γομὶε8 ΒΟΓΙΡΙΓᾺ6 51}. 

βρεοϊαπίαν, εἴ ΡΥ πὶ αυ]άοτι οοαϊοθ8 οο]]αἰὶ 

ΧΘΟΘΠΒΘΏΪΏΓ. ὲ 

Ολρ. ΠΙ. θὲ ρυΐπιο σοαϊοαμι σθΠ6}6, (8886 ϑη απ, Ατ- 

᾿ βυβίδηιπι, (ἸΔι πἀοπίδηπι,) Ὑεπείμμι, Ῥαγ δὶ - 

τς μ08 Α, (Ὁ, Ἐ᾿ οομηρ!εοίθηϊθ, οἰ 11 ἐγὲδ Άγη1}1885 
( 4) (55. Αὔὺρ. 8) 6]. ὕεμ. 9) Α. 6. Ε,) ἀ6- 
5ΌΓΙΡ6Π 60, 

(δρ. ΙΝ. 6 βεουπᾶο σοάϊοια πη ΘΈΠΟΓΘ, 6χ Ραϊαίΐπο, 
1ια]ο, ιαιίσαηο, Η., Ἀρορῖο (6.) οὲ Μαγοίαπο 

οοῃϑίαπία εἰυβαχα ἰγ] 5 ἔα πη1}118. (4) Ῥᾳ], |, Β) 

εἶ αι, Ἡ. οἡ ες, (6.) Μανς.), φαανοσα βεοιηθα πια-- 

χίίηδ5 ἀαθιἰδιο 65 Ἔχ οι δαί. 

(μρ. Υ. 6 ἰδγίϊο σοδίοαπι σοπογο, δά φυοά Β45. Ον, 
Ὁ. 1. [μαὰν. Εν Ὑὶπα, ρου ποπὲ, εχ 4αΐρὰ5 ΟΥ, 
Ὁ, 1. ὑμδὰ, [,80ν, Ἐς Ὑ᾽πα. αἰίθταπι ἔαπη] δ, 

Α 2 



οοπϑεαὰπὶ, 41} 119 Ῥνγδδβίαϊ Β45. βἰπιὰϊ ἀδ ΠΡ νῖ5, 

4ϊ ἴπ σονΐατν οἰ Ά586 1 γοάϊρὶ ποηπθυμῖν Πμυρά. 

Β. 5. 1χπᾶγρ. ϑίθρι. Τα. δ δαὰὸ γαδυρΊηΙθ 8. 

(ἀρ. ὙἹ. 6 ᾳυδνίο οοὔϊουμι, σπου, οἂἱ Μοβαι. ΑΓ. 

Ομ, ἤδη. Ὗ. πι. ". δΔμυπιθγδηῖατ, Π60 χα ἰΪ τὰ 

αἰ οι. Βαυ. Εχ μἰ5 ἃν. ΟἸιν. θη. ἀπδπὶ [αιηϊ-- 

Πα οἰποϊθηϊθθ, ον ΘιΓΟσθ8, 6105 εἰἴεοονυηί, 

πιαχπθ πιϑίπ ον 1168. 

Οαρ. 11. ϑυπιπιᾶ Ργδθοθάθηϊ απ τορε τα. Ἀορα]αο 

σΘ ΒΘ. 168 (δ ἀ8ὰ οσοὐϊοιτη πιΔ βουιρίογαπι ἴμ.6 

ΡΓοά οι} 68 ΡΥ ΌΡΟΙ ΜΠ)". 1)6 νεἰμϑε!5 Ἐχειηρ]α-- 

Υἱθα8. οὐϊῖ5, 50 Π 0} 15. οἱ 4116. ἱπιθρργείδιομθ 

ἀἰϑδθυῖίαν, ᾿ 

ΟΡ. ὙΠ. 1)6. δἰϊογαπι βου ΡίοΓ ΠῚ, αὰϊ ΤΟΥ 1418 

ψοῦρὰ φαδθάδιῃ δαϊ αἰϊογαης δοΐ 11ἰα πη} , ἴῃ ΤΘ 

οὐἰτἰοα δὰ. Ῥυοοορίμβ ἱπηϊϊαίουθα5. ὙΠαογ Ια 18 

ἀαἀάϊιαν, Οὐαπα δαϑρεοῖα ἴῃ ρ] εγΙ54 18 Ποιιλπι 800]-- 

Ρίογαμν ἢιἀ68. 811, φαῦπι οΓαϊίομθαι Τα ογ 1418 

ἐπιπιαιίανθ ἢἰ}}} ἀπθιιεπΐ, δὲ πομπαπαπάπι 860 

ΡΟΓΡδναπι δὰ θὰπὶ ργογοοθηΐ, ἀοςοϊαΓ.. 

(δρ. ΙΧ. θὲ Τλιιον 1418 βδου!ρίωταθ υθϑιϊαθηδθ 88}-- 
516118,. Ἔχϑιη ραν 8. 6118, πιο γργείδι οἶδ 118, 

αἴᾳαθ 11}06}}185. δ 11π|πὶ ν 6] Ἐπιεπάδηά πὶ ν 6] 6χ-- 

Ρ᾽οαπάάαμα ρου επθα 8, Φαογαῖα ΟΠ Πα πὰ ̓ πᾺ 6 Χ 
ΘΧΒΙθεῖων, , 

Οδρ. Χ. Ουἱὰ ἴῃ |{0ν18 ρτδθοοάθηϊθ σαρὶδ τηϑιποναὶ 8 
«ὦ ΤΠ μον ἀϊάθηι οπηθπάδπάα πῃ ρυϑαϑιϊ τα 811. 

ὰρ. ΧΙ. Οοτμημηε8. γθρυ]δ6. οὐ δὰ ΤΠαονα! ἀοπὶ 
ἰνδηδίαια θ., ατια γα δα, 486 Ἰοη σίου! ὈΓΘνΙΟΥ ΘΠ 
ΒΟΥ Ρ᾿ α 8 ΠῚ Ὁ ΔΘ ΘΡΘ πη 6586 γα ξ, χη ΧΊ ΠΤ 

ἷο χπομθη αι μ ] 6.6. Ρ] αν 18. ΠΤ ρ  δἰαπιθη-- 
1158, απο πη γαδοα 86 ἱπιγαδεσαηξ, οσίθμ ταν. 



ὄ 

Φρ. ΧΗ. Π9 οὐἰϑὶ οοπὶ οὶ αγα!, Εἶ556. ἘΠΕ ΤΠυοΥΖΙἄθι 
νιϊα οοα!οθ8 Ὡοϑίγ8. δηϊϊᾳυΐογα, ἘδΟΙΠ]ΠΪ πα πὶ 
γι] οΘ πὶ Ῥογ στ θαίο νΕΓ ΒΟ Γ 56 δι ΒΟ ΓΤ η-- 
αἱ ᾿πε5586 1π Ἰπϊθγραποίίζοπα γεοίϊπι8 σοπϑιϊπθηάα. 
Αἰᾳὰδ 5ῖο εἰϊαπα 1π ϑοσθη Ρὰ8 οἱ 1118 ποηΠ1}}}19 

χα Ρμ5 ΟΥ̓ ΠΟρΥΡΪοἷ8 βου 5 Ρ]08 ̓ ἰσοπεῖαα οοη- 

φράοπάμπι, ἴπι 40 115 ἰα Π ΘΠ ΒΕΙΏΡΕΙ δὰ ἸΙΓΟΓΙΙ 

ϑυοϊογ!αἴειι σραθα Πα πὶ 6886. 

Ἰὼ ΧΠῚ. δ σοπϊθοξΐαγ 8. Ἑπυογἀἰάεπι ἃ Ἀοϊβκῖο, Βε- 
πεάϊοίο, 1ἱπάαν]ο 8] 1184116 χη ΠΡ οοπϊθοίαν 5 ἐδ τ 
ΤΊΘΙΓΕ 6856 νϑχαίαπ, Νοππυπήμδτη οἰϊδι 5 8ρ1- 

οἴοπαβ ἰπ ΨΕΥΡΟΡΙΠΙ 56 }16Πὶ 118]6 τδοθρίδβ 6556. 

1.6 π68 ἰδηθη σοπϊ οἰ γ88 ἴῃ ππὶπ5 ἀαδγάχανα 11-- 

ἰογάσατα παι ἰ!οη6 Ροϑ81188 ΟῚ. 6855 ἔπ ρ᾽επ45. 



Τ μυογαϊα!ς ΠΠΡνῖ, δἱ 468 δϑὲ παυγι!α ποι} 18 αα 5181, 

Βἷβ8 πιοπ ρυοοαϊ ΔΡ Γι θγαηΐ ἃ} ἰμίθτια, Ναὶ ὈῬΥΪΠΊ11Π1 

Ροβὲ πηογίοπι ἃ ποίου 8 (Ποαα ἐμ} 1αἰπ1856), ἄοπθο 8 Χεηο- 

Ῥμοηῖθ ἴῃ Ια οθῖῃ δά δϑϑοηῖ: ἀθίπαθ ν ΓΙῸ πᾶ ΟΠ] 

ΒΙΡΙΠο μθοα 4 υδάδμῃ ΑΙΠΘΩΪ8. σοι δι} 6586, δία ἃ 

Πειμοϑίμδπθ οχ πιριπογία γεϑίϊται, 864. πϑαΐνα μδυγα- 

εἶο Ἰοουρ[εῖς ἐδβίθ αἰτἰταν, 16 ῬΙΟΡΘῺΘ Γι ογιῖο (Π, 57. 

οἵ, Ὑγοἰοκ, Χοϑπορι. 1. ρ, ΧΧΧΙΙ, εὐ 401 6 Ῥίορθῃΐ8 

νευἷ5 πιΐνα8 δἰ ἴῃ Χοπορμβοηΐθηι ἱπὶανίοβαϑ. [αἰ] 8 

ἀεάποιε, (411. ΡμΙοΙορ. ἃ. 1818. Ρ6 800. 844:), δ6ο 
Αγβθηΐο Μοποιωηβαβίββ ερίβοορο (ρα Ἐδθνγιοίαπα ΒΙΡ], 

Θυ, ἀ. ἢ. Ρ. 826. Ηδι}}), 41 688 ποῖ] οϑυΐο δ ναι, 

56 νϑίθυθηι [αιδπὶ 6588 βοῦθαηί. ἀσοθάϊξ φαοά πα] 

ἴηΐον ΤΠπογ ἰάθη δὲ Χεπορμποηΐθηῃ σοηϊαποίίο 46-- 
ΤΠ ΓΔ 11 ροίδβί, δὲ 410 ἰθιιρογθ 116 ἴῃ Τροία (δα, 

81 πηᾶν]8, ΑἰΠ6 18) ὁοοιθυϊΣ δἰαᾳμθ ροβίθα, πο εχ Αϑίᾷ 
γϑύικ ἴῃ Ρεορομμθδο ψαυϑαίαβ 6886 ν]ἀδίαν. Οποᾶ 

ααΐοπι 6 Ποπιοβδίμθηθ γα ταν, ΡΙαπθ σἰ ἀϊοα απ. δὲ 
εἰ ἰαπίαμα ἐχοορι αἴ δα ρυαθάϊοαπάδηι πιᾶσηδγα Τιυ- 
ΟΥ αἰ 8. ΒΘ. ΠΟ Ϊ8. ποὐ ἴα γὴ., ααδτα 1116 ἀ881: 6.8 ἰδοίϊοπο 

8101 οοῃηρανανογαῖ, 864 ααδπαθδη Ὁ 115, 4πὶ εἰὰ5- 

ΠΟ ΠΔΥγ Ια ΠΟ }15 Πάει Παροραμί, ἴδοι! ἀ 1 αν 

Ροίθγαῖ βϑγιδηα ΠΟΥ 18 βουῖρία σα ρογα588, 1ἃ ἰδὰ- 

ΘΠ ΠΟῺ ἰδοίιΣη.. 884 δορίθῃι ρυΐοτοβϑ ΠἰρνῚ 8611} Ῥεὶο-- 

ῬΡοημηθϑίαοι ἃ μι! 5. δαὶ δυἰϊααϊουῖ 5. 4 8πὶ τ6-- 

ΘΘὨ ον 8 δθαιρεν ΤΟΥ αἰ δαπὶ αἰζεθαι, 81 4886 

ἰδίταν ργοροβίίαθ δα μΐ ἀπθιιαἰΐολ68, δὰ ααὲ δα Πἰθυ απ 
ΟΟἰαν 1 Π1, 4161, ΠΟΏΠΙ]Π1 6ἱ ΔΟΙἀἰσανουιπὶ, δαὶ δὰ 
νΟΟΆθι]ὰ ΠΟ Μ.]1ὰ ἰθιρον 8. ἰηἰανία ἀοργαναία Ροχὶϊ- 
ἤθηΐ. ΑΙ 1Π|ὰ απαθδιίομθ ἤαὶ ἰμἰ ΐ πὶ. 

------κ----.-.- 



Ὡ ᾿ “Ἰ 

ὧν. τὰ . ἀϑέ μας ΠῚ εν τὰν αττίς οεϊτίραῦ, φυμο: τηδίοσος. 

 Πρτογυαι Ρϑιῖοβ θχϑιηϊμαῖ, πιπιὶ ΠΣ οοἴᾳγιβ, Τβυογ- ἢ 
τος 4415. βουπιᾶηυ8 88, φιδοιιζασ;, βἰμπηαὶ γΈΣῸ π6 ΑἸίαπὶ 

“ὧν ον αϑίάοηι πηλϊοχοπι ΡΥ ἸΟΌ]Απε ἢ μ ἀυθάμμι γρραχῖ Ῥοιβ 

᾿ς ΣΆ Βγονῖξογ ἀερϊαταΐως, : 

δ» ἱωῤὴι αῦ τὸ ; ἐδ Ὁ τ με ὙΠ) 

΄ Μοα φυαοιιιο. οὐδ νον σαι ἀπέδονειπρἕν ψμακορῆ!οῦμα 
6. 48.; ηυἱ εὰπὶ ἃ ποπμυ} 15. ἈΠ 66 ἘΠ ογἀ ἀ15, ἀΡ. 8}115 
ΧΕΘΟΡ Ομ, δ} .8}}18: ῬῬΒβοροπιρο. δβουὶθὶ πιϑήπογαῖς 
ἈδοεπιὶοΓ 68, ουοτ ε8᾽ (6 45 δυ ποδὶ πουηΐηδϑ86᾽ Βδπο- 
αἰςσίαπν ρ.. 916 57.) ἰδίαι σΡ 16 ν θὰ δ᾽ γ6 ἀϊχϑγ πΐ; 5[ 

δχοίρί πη 8 ΘΑ απ, φοΐ ρ᾽υτῖθα58 ἀνβαπιεηί 5 ΤῊ οΥ αὶ 
παποὸ ΠΡγα αι ν᾽ πα !οανῖ, (Μόμηοϊγα βὰν οεἰῖα ἀοῃ}ε ητι6- 

βιϊοῃ τ᾿ 16 Βιμεδηῖθ ᾿'ντθ᾿ ἀ6 ’Ιὰ βάθυσθ ἀὰ Ροϊόροππὸβδ 
ἀρρανείθηι - 1 ἃ ΤΠΊοΥ 4166 7 ᾿εδὲ 51] ὀΐρηθ 4 δεῖ ὀουῖ- 
γαϊπ ἢ ῬΆΙΙΟΙορ, ἃ: 1818. Ρ. 901 --- 86) εἰ Κνάρεγαπι; χαΐ 
ΠΈΡΙ Ἰάθην. ἔθοί ε. (Οοπιπιθῃίαιε, 46 Ἡπυογά, δῖδέ, ρανὶθ 
Η͂ΒΕΣ Ὁ00}}. Ῥοδὲ Ῥίου. ᾿Ιἰβἔου στ τ. Ρ.᾽ 9561 584.):- 

Ῥοίοδὶ δ ἐἐπν γὸβ ράγεϊην [ἃ ἀθπγοπδέναγι, αὐ ἃ ἐν] θ8.}}}15 

αἰ Μανδε ίηο πηδιον αι 8. Ἡθγατα σοη 80 101: πο ρο 1886) 

᾿ Ῥανεῖπι πία αὐ ΤΠμον ἀ1Π18 Θαπν γέτα 6856᾽ ἀ δ ] ΑΓ ΘΙ ἢ 18. 

ἘΠῚ11Π04 αυϊάδιι ᾿ποπ να] 46. ἀ ΠΤο θ᾽, οδε! ᾿σοτ ρνοθαία. 
Ἐποπίτη ἢ δια Τα οὐ αἰ ἀ5: Ια πὶ ΜΑΡΟΟ ἢ πη 8. τϑῖοῖ!, αἰ-- 
δθη8 ΠΟ 6556 10} 16 Ὁ γὶ8 θαϊαγδο ἰάπίαπι νἱγ τε δἰ4τ6 

ΔΥἐθπΥ ἱπηϊταν, δὲ δὲ 114 ἰαπία ἔυϊθθβθί, θατῖ ποπ. ἵπ᾿ ποα 
᾿Ὧπο Ὄρεγθ δοηυϊοίαγαπι ἔα 1586... Ὅυοα αυαήᾳυδηι ἤοπ 
8818. 5ΌΡΙΠΙΓΘΡ ϑουρίαπι εδϊ, ἰδηθη πϑραυὶ ποι ροίεβι 
Ῥτουβ 5. ἃ ΠΟ γ 6 ἃ παι δα ἠδ ξ΄ σοι ρόμπετδ :8.0-- 
τίαμα διγοοίϑϑἰμαὶ ΒΕ}. Οὐ 1115, 'π΄ ἐᾶψιθ πὸ ἰυρθι6, 868 

ἢ: 
ἣ Ὁ» γ 4 

εὐ» ᾿ “νῖ Ϊ ᾿ 



ἯῈ 
8 ΤΙΒΕΌΜ ΟΟΤΑΥΌΜ ΤΗΌΟΥΘΙΌΙ5 

ἱπίγορίαὶ γα 5. εἰ ρυα δ οπ ἰϑϑιπηὶ ἀπο18 ἰπ βίη ῬΌΡΉΔΒ εἰ 

ῬΙΟΘ]Ϊα ΠΆΓΓΑΓ6, οἱ ΠῚ αἰΐιον αἴχαα νίσιαμι γΘυΩ} ΡῺ}]}- 

ἙΑΥ ΠῚ ῬΘΥ Εἰ55᾽ γι ([6 οἰαη6ϑιΐη 18 ἀρ Ρ5. ΟΡ ππ αἰ ατη 

ἀἰββουθσθ Χοπορμοηῖ δυΐθπ ΠΟῚ τ 518 ἐν! θα δὲ ἤυ πο 

Ἡθυαπι αὶ πηοίο δἰϊψαοὶ ραρβίπᾶ8 αἰ] 8616 ΒΟΙΊΡίΟΙ 5 

Ἰερεῦῖι; ἰδηΐαμι 16. ἀἰϑογεραὶ ἃἢ αἰίεγο. 6 ΤΠεο- 

Ῥοιῆρο ἰμαϊοία πα πη] Π0}8 ῬΊΌΟΙΪνο, αποηϊάγα ΠΪ8 βοῦὶ- 

Ῥέα οὔτ ὙΠπογα 6 ἰρϑ8ὶ ΟΟΠΊρΆΓΑ Ὲ ΠΟΠ Δ ΡΙΪὰ5. Ρο5- 

βιια8. ϑεά εοχϑίδηϊ ἴαπηθη [6 1185. Πᾶυὰ ᾿ βρέγπεη δα 

φεϊογαμι (εδιπποπΐα, δὲ ΠΙοη θα ΗΔ] σα 8886 818 τη α]-- 
ἴὰ5 δϑὶ ἴῃ 118 ἀθββου ρθη 5 Τ΄ Ὑ]. Ὁ. 782 --ἰ 87. ϑεδαη- 

ἄσπι απο ΤΠοϑοροπιρὶ βου ρία σοι! εραπὶ νᾶρϊθίαϊθ (τῷ 
πολυμόρφῳ.) πατγαϊϊοηΐθ, ἡσστα βοράϊούιπη. ΟΥ ΡΒ Ὶ 168, 

ὩνδΙυΐπ οχϑιγ μοι ο ἢ 68, τορατ ν]ΐ88, ΒΊΟΥ ΠῚ ρΓΟργεἰ8-- 

ἰε8, Δὲ οσοαβίο ἔδγγεί, μεγβθαπεγεΐασ, - Τἄθπα οὐαί ο5 
δια θδὶ ἴῃ ἰἰβαιαθ ΡΠ] οβορμαγὶ 80] ερθαὶ 46 Ἰαβεϊ ἴα εἰ ρὶε-: 
αὶ εἰ 4118 νυ θ8. ΠΙοίῖο δαίθηι 618 δι δὶ ρθυβϑρὶ- 

ἐδ οὐ ἴπ τ} 18. δἰ πα 115 Ιδοογαϊ!, ασυδηααδπι ρϑαΐο νῈμ6-- 

Βγθπίϊον δὲ οοταραγαιοηθ5 ᾿αἰογάατα ᾿πϑρὶ δ ἀμ 88. 
Ηδθο ἰριιὰν (486 ἴδ ο1]6 ΔΌΡΘΥΙ ροββϑαΐ εχ 8}115. βουὶρίο- 
τῖθ5 ἴῃ ΕΑ ΓΟ, ΒΡ], σὺ. ἐ. ΠῚ Ρ. 808 5ἃ. 1αΔ 4418) οβίθη.- 

ἀμππὶ ΤΠΕΟΡοΟΙΩΡ.ΠΙ 8 δου ρίογε ᾿ἰρυὶ οοἰανὶ Ὀ6}} Ῥείο- 

Ῥοπηξβίϑοϊ, πὶ 400 ΠῸ 186 ἀΠΘρυ θϑϑι 68, 186 ΟΥα ΟΠ. 68 

εἰ ΡΒΠοβορ ἶσα ἀἰβρμίαι!οη65, πἴ 81} ἐσ συμμῖθαβ δηΐθᾶ 

ΤΕΟΘη 8115 Ἔ ΠΘΟΡΟΙΡΙ ρΡΡΟΡν 18 νἱν αἰ θ8. αν ν1115. 165 

γϑμῖΐαν. ἰοπρθ αἰ νδύβι τ 6886. Οὐ ρίαν ΠοΡα τα 
βου ρον. θεν 1116 6888 πϑαμθαὶ, Ψψιαθαπμϑ. ΒαΠ 

ΤΠΌον 6165 511 ᾿ὰ ἀἸσαηά 5. [ἃ νεγὸ εἰ Ἔχίδγωϊβ εἰ ἱπίευς 

᾿ΐβ ΔΡΘτι πο Ἶ8.. ΘΟ Ὠ ἢ ντηαγὶ ροϊεδε, ΠΙῸ βδαηΐ, 4ποα εἴ 
ἴπι οὐ 05 ΤῊ ον 418. φοὐἸοῖ θ 88 (ρυδείον 608, 41, υἂὐ 
Η. εἰ Ὑἱπα., ἴδυ ρυίαβ ἀδβίηαη!) Ἰδρίταν, δἰ ἃ παι ἷ8 ν 6- 
ἔδυ! θα.8. βου ριον! θὰ5 (Ρ] αἰδυομα τα ἐδ Οδγγὰ]. Ὁ. 518. εἴ 
ϑίερμδηυτη ἴῃ Βολισσός εἰ Ζρυμοῦσσα ταεταοταὶ Ἐδθτῖ- 

οἷπδ: δ446 ὨΙοά, ΧΙΠ, 42. Ῥμοῖ, ἴῃ πασσυδί, Ηδγροοτα- 
ἰΐοπ,. ἴῃ Ζελφίνιον, τερον, Οογ. ῥ. 38., Τμοια. Μ. ἱπ 



5)". 

ΟΕΒΜΑΚΌΝΜ Ε55Ε ῬΕΜΟΝΘΤΒΑΤΌΒ. 9 
φυγή οἷ ΑἸ16], ἴηι δἸἴοα τ] 08) 8} ποιπῖπο ΤΠ ον 419 
δἰπθ 118 ἀα ΙΑ οἢἷ5 ποῖα φασπὶ απ ν 6 86 ἴππὰ ΟΡ νεῦρα 
αυαεάδητ δβἰπρα]α Ἰδυ αίαν. Ησοο ἰδπλεπ ραγαπὶ ἤν πιαπι 
ἀὐβαπιδπΐαμ. ΝΠ οὐἶτ8 ΠἰθγῚ δαοίον Ἱρπογαθαΐαν,, 5ἱ 
Ῥείβοα οομϑαδίμο δ] 8 ο] αν 88ϊπηΐ βογὶρίου 8 Ἔχ ΘΠΊ Β] αν τ 
Βυΐβ αὐϊπηχογαῖ, εἰΐδπν 8} μὰ 5. ποιαῖπθ αἀἰνα]ραθαίαν: 
τἰῦ ποὸ8 4ποηὰθ 46 Ηομπιεῦὶ Πγπιπ18 δάπας Ἰοααϊπαγ, 
αὐδιηνὴβ 608 ΠΟῖ 6886 ΗΟΠΊΟΥΙ ρΕΓβ. 8 5188: π1τπὶ ἢ ]γ}68- 
ἴπι8. ΕΠ ἀυσπι οοὐϊοὶ8 Βερ,., εἰ ᾳποάδιηηηοάο εοἰΐαπ 

ΟΡ]. ἀϊψαθ Τι., παίαγα 1. Υ11.. Δ] ααδηΐαπι ἱπιπιαϊθξαν; 40 
60 βαἰΐθιι οοαΐοθ, ἀπὰ6 1116 ἀδβουρίμ8 δὲ, παήο Πρ πὰ 
δα δ πο ἀεξι 586 βαϑρίοανϊδι Οὐδ ααμπι ἰΐα βἰηϊ, 'ἱπ- 
ἴδνμα ὈΓΡΌτΠΘπἴἃ, 4186 6 51 π|||1{π41Π6 σευ πὶ ΘΧΡΟΒΠἴο- 
ηἷ8 εἱ ἀεβου!ρεϊοπῖ5 αἴααθ ἀἸοσπαάϊ ροπογ8 σαροιαηζαν, 
τη ο στανίογα δι μα ραπάα, Αἰαὰς δα 1ρ88 ἀυβί αίϊο- 
πὰ 8η88 1 ἀδά 556 νἱἀδηΐαγ, Θεβἀογαθαπὶ ΘηΪπὶ ἴῃ 
μου Πἶδτο Ἱπηρτῖπι8 ογδίϊοπθα οππηἶθυ8 ργδθοθά θη θιι8 
Ηθυῖβ ἱπδογίαϑ, ρσοὸ ααΐθαβ Ηἶο ἰαπίαπι δαγασηα οδρίία 
αἰοΐοττιπι ογαϊϊομα ΟΡ] Ια ἃ Ρέοροδίᾳ νἹ ἀθιη 8 (ΤΠ ΧΙ 19 
ἂρ. 46. εἰ 46. αἰᾳις 76., Ὀνονίμϑθ εἰΐδπι οἂρ. 97.ν 48. 
εἰ 41101). Ἀεβροπάογί ροϊεϑβὲ ᾿άτα ρυδεσοεάθπίθ Πρ γῸ Ὡὰ-- 
ὙΠΘΡΌΠΙ οἱ δι Ια πὶ οὐδ πὶ ν 8] 46 Ἔχὶσααμ, δἕ 8|1-- 
4088 ΘΑΓΊλΠ. ΠΔΡΕπἀδι τι Οσοαϑίοπαβ (αἰ ΟΔΡ. 21.) ΡΓδ6- 

᾿ἰδυυηίοϑαβ 68863 6Χ 40 Δρρᾶγεγο '(ἘΠυογαϊάδπι 6 ρο- 
ϑἰγθια δ Δ ΠῊΪ5 Ὠ1Π1] Ὠἶϑ1 σοπιπηεηίανίοβ τ] 14}18565 609 

ΘΧΟΓΠΑΓΕ τποτίθ Ῥγαθνϑηίι8 ε[ϊ. ((. 1: νο]. 1. Ρ. 80.) Οτα- 

τῖο οδ]ίααα ἀαΐοθιι ἵπ πΠομ ΠῈ}}18 1οοἱ5 ΠΡ υὶ ΨΠ1Π. ἀρ βϑιπιὰ 
(αἱ σαρ. 76., δ᾽ (6 τ θα]θπία τα πὶ οοποίομθ ἀρίϊαι", 
ἴπ ἃ “αππὶ ποῖ ἅπ|8, 864 τη ὰ]ιἰὶ νοευθα [αοϊαπὶ, ᾿αδία 
οΥα ΟΏ6᾽ ΤΠ ποι Ἰἰσεραΐ, δὲ. βαυ θι οαρ. 93.), δίᾳιο οἱ-- 
ἴαπι πὶ δα ρουϊουθι9. ΠΡ τὶς Ἡσβεπβαίαδι δ 118. ἃαρία 
(αε ΠΙ, 18.) 

᾿Οὐοά 51 ουἱ νεῖ [6 ἀαθιαἰῖο γουηδπθαΐ, δαπι τοὶ! -- 
πα παΐυς ΠΡΡῚ σοι ογ πιδίϊο σοηνίποοῖ, Ναμῖ ρεϊπηατα 
οδύοπι Ἷμπ. 60 δἵ8 ἰιϊδίονίοα σθυπίϊασ, [Ι͂ἃἀομὰ υδίᾳαρ 



ο κμιβεῦμ ὁοτάυῦμ ΤΗΌΟΥΡΙΡΙΒ 

νου ἰαι18 πη ΟΥ δὲ 86 5118 ἐὶ ραγ απ δέ μ10 ΓΘ πιο 158 Ππ|Ὲ8, 

δαθοτι δοουγαιο ἰπ [8 118. ΘΟ ρτ θαμΪ8. (π46 οἰΐδπ 

τΤοδάδυιπι Γογπιυΐαθ δἀ ἀπηίαν, αἱ 1. Ν), οαάθιηι μα τΠ0-- 

γταπι δὲ ποι! ίαπι ἀο στ ϑϑίοηαπι ον δ ϊο, δά θπι θἰϊαηα 

Αγ8 ἵπ οαμδίθ τόγαπι πάρα 18 εὖ ἰησθηΐο δὲ τπουῖθι8 

φο ρου πποσαπι νἱγόγαηι ἀδρίηροπα 8 (6 4108 ταᾶχῖπιθ 

επαϊποὶ Αἰοϊθίαθ8, 46 4υὸ νἱα. 41}. 1, 1, Ρ.. 219. 844.)5 

οαάθιι ΟἰΠσϑηία ἰπ σομ ποσί Ομ 6 ἸΟσου χη ἨῚ Ρὲι-- 

συαίαν (Ὁ οαρ. 24. 85. 101 844.) [ἴδ θϑ πὶ 860}168 

παιγϑιϊοηΐβ, θα θη δἰ πΊρΊ οχ ἀδβογ ρίϊο βεδοαπάαπι δθϑίδ-- 

165 οἱ Βίθιηεδβ οἵα βοϊθηπὶ ἔογηιαϊα καὶ τὸ ϑέρος ἔτε- 

λεύτα, εἰ καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα καὶ ---- ἔτος τῷ πολέ- 

μῷ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψε. ϑεᾶ ἀ6- 

με 6 δεϊατ ἰἀθη βοῦ ρου 8 86 η588 δἰ αοϑὶ δὲ θαάθμι, 489 

ἴπ δηἰθοθεπεθας ΠΡ γνῖ8, 46 15 θη τα θ5 ἔθγαηθαν ᾿.161- 

εἶα. Πἰὰ 4π16 46 Τιδοραδθηιοπίογα τα ̓ πσθηῖο ᾿ασιιηἴαν 

ὙΠ], 96., ρίαπθ σοπνθηϊαπε οαμ 1185, 4086 46 δοάθῃι 1], 

70. ὀχροϑίία νι ἀθπλ83 οἱ ἀθ ϑυγδοιβαηῖβ απο ργαβαϊοα-- 

τὰν ὙΠ1Ι, 96., δοάεμι πιοάο ἴδῃ ἀϊοίαμαι ΨΠ|1, 55. (ΑἸ18 

ποπηῦ]α νἱ6 ἂρ Κυίρεγ, 1. 1, Ρ. 954.) Εἰίδπα ἴπ 
ΤΕθὰ8 ἰρ518 δἰἰᾳιοίθβ δ δα, ἄπ86 'π ῬΓΙΟΡΊ 8 11 0.18 

ἐχρ!οαΐα βαπί, αρϑγίθ γϑβριοιίασ : αἱ Ὑ11], 1δ.,. ἈΡ] τ}}- 

16 1Π|ἡ4 ἰαἰθηΐα ἱπ ππθ που απ ΠΟΡ18 τενοσδηΐαν, 486. Δ Ὁ 

Αἰμοπϊθπβίθαβ. στϑοοηάίϊα απάϊνίπια5 Π, 94. Ταμπ γογῸ 

οἴϊαιι βεῦῖιο ΤΠ ΠΟΥ αἰ] οοηβθηἑδπειι8, 5156 ΤΟΥ ΠΊ 8 6115 
ΟΠ ΠΟ, 8[ν 6 δησιία νοῦ ῦα ν θυ ΡΟΓ ΠΩ 6 οοπβοοίδεϊο.. 

168 ϑρδοίαμα8. 114 δηΐπὶ δαημάθπι Ῥαναίετα οὐ ἀ11- 

δοηζίαπι 1 Οὔδθυν δ} 158. Αια ἀϊδίθοὶ! ργοργιθίδ 8, 
ἴάθμα βιααϊαηι νυ δία 5, σοποϊπηϊ αἰ 8, Ὀγαν αι 8, σα - 

ΗπηΙ αι 18 (οἵ, 1. Ρ. 984, 988. 999, 4].), γϑργαθβεμπίδί, Εἰ 

νΟΟδθι}}18. ἀα θη ἰρ818. σοπίθη αηθα θα. 4086 4 ἃ 
ὩῬΙναον α146 ἀβυνραία 5] ηΐ, σϑ]ϊ] 15. δι αϊου 5 ῬΓοβαθ 

ΟΥ̓Δ ΪΟ 8. δον ρου 8. τη 5 ργοθαπίαν. Ναπη 11] 
ἀδηποπϑίνανο αια]α Κυΐρον. Ρ. 966. 5η4ᾳ. ργοΐα!!, δὸ- 
κεῖν εἶναι, οὐ μέντον --- γε, εἴ τε, εἰ δι μη], 4αδ6, εἰ- 

Ἔν ΠΥ ὙΌΣ Ψ ΗΝ ΡΨ ΨΨΟΘΘΟΟΡῸ 



ΡΟ 

τς ΘΕΆΜΆΑΝΌΜ ΕΒΒΕΠΕΜΟΝΒΘΤΒΑΤΌΒ.: 11 

ἰαιιϑὶ ποτὶ εαάσπι. Ἀραα᾿ Οπ!π68. ΘΟπΒι δ 18, Θρα  Α]οΒὺ 
ταυ]ιο5 ΒΟ ρίουεβ. ΤΈρϑιϊα8, ἔδοὶ!θ ιἀρρατοῖ. ϑ64. {Π1μ8 

Ββπουῖβ δι οὶ ἀδυνασία Ὑ111, 8, οἵ, δὰ ὙΠ],.8. εἰ νοὶ. 1}. 
Ρ.- 348. ἀνακωχή ΝΠΙ,. 87. οἵ. νοὶ]. 1. ρ. 289. 88, δι- 
χαίωσις, οΕ. Δ ΥὙΠ|,:. 66. καταβοή: ὙΠ, 85. οἴ. δὰ 1, 
78. οἱ νο]. 1. Ρ. 258. κατατραυματίξειν (ναῦς) ὙΠ], 10. 

οἵ. δα ὙΥ1], 41. Ουρι. δά 6 ̓ π50] ΘΠ. ΠΟ Γ68.. ν ΘΟ τ 

βἰγαοίῃ 8, 4π88 εἰἰδ πὶ 4} 18 Τρμογά!α 1 Ρ]δοπογαηῖ. Τὺ χ 

Βοσ’ ̓δθθεχο βιπὶ διασχοπεῖν τινός ὙΠ, 4: οἴ. δὰ 1, 59. 
μηνυτὴν γίγνεσθαί τινος ὙΠ|Ι, 60, 86. νἱἀ. Ὀυκ, δὰ 
ἯΙ, 38. ἔκπληξις μεγίστῃ δὴ τῶν πρίν ὙΠ, 96. οἔ. νοὶ. 

1. ν. - αἴτιον δ᾽ ἐγένετο οἵ μὲν πολλοὶ --- οὐκ εἰδότες 
ΨΗΙ ποὶ. ρμδνιϊοϊρίαμα, ὑΡο᾽ 1 Πϊ 1, νο]. 1. Ρ.. 160. 
ῥμανς  ἐμφιηβ τ ἴῃ σϑεθάμα Πηϊίμα ὙΠΙ,. 45. νοὶ]. 
1. Ρ. 278.» 8 ἱπῆηλιῖνο 1π 1πα] σαί νται ὝἯΗΙ, 76. νο], 1. 
Ῥ. 972... ἃ οοπίμμοίϊνο, 'π οριαἰΐνα ὙῊΗΙ, 87. νο]. 1. 

1δ14, οὗ, οἰΐδι Ρ. 148. εἰ Ρ.. 807. 1η αυΐθαβ. Ιο 5. ΤΠ α-- 
οὐ 1418 οα]απια αι Π}}} 8 ρα 0}0 αἰἰοπεΐον δἷμβ Ἰθοίου ἱρπο- 

χα ϊ. 866 οἰϊαμὰ νεγθονυυ πηι οοΟπϑορία λοι 68. 8] ]Οα ἢ πὰ 

ἀῃ5ο δα. 6ο, 4ποὰ 1δΔπΔ δούθηι. δαΐ  510}}}} τηράο᾽ δὐἔμε.- 

ταπίν, ΤΠ ΠΟΥ 1615 τη δ η τὰ Ῥχοδυμά. οὐλίγον ἐπράσσετο 
οὐδέν ὙΠ, 15. εἰ ὀλίγον. ἐπενόουν οὐδέν ὙΠΙ, 59. ποί. 

πρὶν ἔχπυστρς γενέσϑαν. 1, 49. εἰ πρὶν. ἐχπύστους γε- 

ψέσϑαι 111,.80.. νομίξοντες ῥᾳδίως ἂν σφίσι καὶ τὰ ἄλλα 
(πομπη!}}!. οοὐά, τἄλλα) προῤχωρήσειν. ΨΗΙ, 95. νομίξον- 
τες ῥᾳδίως. ἂν σφίσι τἄλλα προρχωρήσειν 11, 80. Ταὶεβ 
δΐπι τορθιϊομ65. εἴ σνευθούαμι (οἵ, νο]. 1. Ῥ. 967.) εἰ 

χογάτα {ν14..1, 100. εἰ 1Υ, 109. ἀεἰπάθ 1, 97. οἱ ῚΨ, 
86.) ἀπιαὶ ΤΗμοΥ 1415. 5] Πρ] 1088, 

Ἴιὰ. νϑγοὸ ᾿οορίανυμι Πἰθυαπι ΒΕ} ΓΑΒ ΟΕΡΕΨ ἃ 
ὙΠπμογαϊαο ΘΟμϑογὶρίιπ.. 6558 8818 Πρ ΐδ. νἱκι σπίτι. 6. 
τοδί Γ84586. Ῥγαθίθν ιίϊηο δι θην 4αμ πὶ Πα 8 8]}118 

ποάρθ υἷϊα Ὁ]} 18. τηϑῖου Ρ818 ἰῃ Ομδιδιοήδπι νοοᾶ-- 
ἰδ 81}.,. (810 5}.}}818{1{ ρΎΙ πη τα. ΟΥΙἰοὶ οἰποίατα. ΙὈἱάδπα 
ΟΡ δἰαίληι χη θηλ 8, μ6 Ὁδραΐ ααἰάδια δαὶ ρμενυὶοάπμι 



1 ΚΌΠΠΑΝ ΜΑΙΟΒΕΜ ΡΑΚΤΙΟΌΠΑΜ ΤΗΌΟΥΙ. 

απὶ ἰπτόσταπι δππποία οπθιπι Ὡ]Π]ὰπὶ 1π ΤΉ ΠΟΥ ἀ1 4 8 Ἡρτῖα 

Ῥῦὸ ϑιρροβίίο μα θονὶ Ρο886 ργδθίθ Ὁ] εἰ πιὰ ἰοἰϊϊ5 ορβει 8 

γορα: ὅταν ὃ μετὰ τοῦτο τὸ ϑέρος χειμὼν τελευτήσῃ, 

ἕν καὶ εἰκοστὸν ἔτος πληροῦται. .. Ὁ πα6 οὰπὰ πιο 

ἀδηι 5 ποη ἀρὶθ ΘΟ θυ εν ποη ἔδοι!ε απ ]δηυαπ ᾿ηῆ- 

ταῖν. Οὐδιθ βίαταϊ ἀθθθὶ νῈὶ ἃ Πρ γανο παᾶόο νεῦρα 

6556 αὐϑδοΐα, βίοι Πούννθ! !]αϑ ἴπ 5 18. Δμπ4]}}008 ὙΠπυοΥ- 

αἰ οἶδ σϑϑαΐξ (6 σαπὶ 6δὸ Βυθάον. Ρ. 284.), ν6] ὁχ Τ]|ια- 

οὐ αἰαῖ, «ὐποιαιοηΐθι8 ΠᾶθῸ 6886 δά ϊθοῖα (Βεπεαϊες.)» 

αι Πἰ ΡΠ ΠΟΘ οί αν, αὐ οϑΡίθ δα αοα" ᾿παϊοίυτα 

βυρροάίιατεῖ, δὶ παΡνα !οπ 6 πὰ αἰ γιιρίβδθι. Ῥυδθίθῦθα ν6-. 

τὸ ΒεκΚϑιμβ αυϊίθι παροι Θαρ 1 84. 1. ΠΠ. ὑποοδ αἀ6}1- 
αἰ, πος, αἴ νἱἀδέαν, ϑ. πο ο, φαοά απ46 ργοΙ ΕΥ̓ 1ρπο- 

τᾶπλυ5, δ δαϑρίοίοηεπι δἀθἀποία5: Τὰ ὠβελισμένα οὐδενὶ 
τῶν ἐξηγητῶν ἔδοξε Θουκυδίδου εἶναι" ἀσαφῆ γὰρ καὶ 

τῷ τύπῳ τῆς ἑρμηνείας καὶ τοῖς διανοήμασι πολὺν ἐμφαί- 
γνοῦτα τὸν νεωτεριόμόν.. ᾿ὺχ ΠΪ]5 νΕΓΟ ΠΠ|ὰπὶ ἱπι ει Ῥ είθ τα 
δἰ. 605, δά ηυο05 ργονοοδί, ἤπηο Ἰοοα πα ΘΓ 6 ἴῃ 1100 }8, 

4πϊ πτιπο 4416 ΘΙ Π68 ΘΠ] ἐπδηΐαν", ᾿6ρσ᾽856, δἰ 8 ΠΕΏ ΠΏ, 

4υοα ΟΡ δοιν ον Θ88θὲ δὲ ᾿π80 ] ΘΟ γ6ΠῚ ΟΥΑΙ ΟΠ 6 ΠῈ ΘΟΙ ἰ- 

ποτεὶ, ἀδιηα 886 ἀρραγοῖ, Ηδ8 δα ΐδπὶ ποη ἸἀΟΠ688 τ ϊ0-- 

1168 6856, οἷ) 4118 ἤᾶθὸ νϑῦθα ἘΠαογάΙάϊ ΡΠ σϑη αν, 
ἰοίᾳ ἰπο}65 οἰὰ5 ϑἱοουἐϊοη δ ἀοσεῖ, δἰοσαὶ ἔδοῖ 6 δἰϊα πη 851.-- 

814 νοσαϊλϊα δὲ νοοὰ θα] ον πὶ σΟὨἰ α ΟΕ οπ 65 Ρίεμθ ΤἘΠπὰ- 

ον ἀϊάθαθ ἐχ {Π 0 σαρίϊθ πιο πιογανὶ ροϑϑαηΐ, 6. 6. ἐν οὗ μή 
Ῥτοὸ εἰ μή (ν1ἀ. δι] πηι. 1 Τα Ἔγρι. εὐ Ἰῃ Ορυϑβεο. 1.2.8 

Ῥ' 171 54.), ἀπαλλαξείω (οἴ. 1, 95.), τὸ πλέον ργο μᾶλλον εἰσ. 

{ταιίθηη π}}]ὰ το σνα δα ποϊαἰϊο ἃ πᾶ] δε α 15 τη  θι5. 

αὐ 6ϑῖ, (απ 8 αἰϊαθατη αὐ] αἰ οποία τον 11, 51. 

καὶ ἄλλο ---ἐτελεύτα εἰ [,39. ἤπ.,} τὰ νἸοἰδδῖτη Ἰαοηδο αὔοα 6 

Ῥάι]ο πη ΊΟΥ 85 δἰ 116 δχ ἰοἷ5 ἐπ απ οἰ αι }5 σοπδία πὲθϑ ἀδϑαηΐ. 
Νᾷπι ἃ η0.5 ἰδη 1] ἸΟΟ 118 δὶ, ἃ] δἰϊχαοῖ νεῦρα ΘκοΙ 1556 58- 

δρ σου 8, Ὑ1}}, 99. ἤμ,, φασιπα οαρ. 93. Μυ 6 π6 αὖ Αἰ πεηΐθη- 

δῖθιι8. σα μία ἀϊοαίαι", αἰ θα μδ τη αν 115 ἀΘδοὶν 888 πανγαία δἰ τς 
864, "απο Ἰδοιιμδια βαγοϊαηὶ αὶ. οἱ ὙὝα}1α. Ὑ14. δὶ δὐποί. 



υ." 
» ς ἂν ΚΑ ΤΥν : 

ΙΝ ὈυΒβιΌΜ ΝΟΟΑΒΙ ΡΟΘ6ῈΕ ΒΕΟΘΠΑΒΑΤΌΚΒ. 18 

Οὐἰλπΐϑ ἰρίτατ' Υ8 οὐ ἶσα, 486 ἱπέθυιου. νυΐρο νοολ- 
(αν, ἀρὰ ΤΡπογ ἀἰάαπι σου ηϊΐαν πῃ νΟΘΑ 18 ον ῸΡ 8 
58 ΠΔ 615, ᾿π ΕΓ ρ εἴδη θ Π 18 πη 8 δὰ Ῥαποογατῃ νουϑ-- 
Ῥαϊοταπι ἰοΠ]6 πα 8, ἀοἔθοιθιι8. Ἔχ ρα 8. Ρ]ΘΡ πη] 6 81η-- 
δαϊον τε νοοαθ]Ου πὶ ΒΡ εηαἾ85, ἀπο απ, ἐεγἐἰ γα πὶ 
ῬἊΙποῖθ 1βαιιθ 1 θσυοΥ ]5. 110 }18. τυ 1881Π16, ἴῃ δαρ πιο 
εἴ οοἴανο δἰϊᾳαοὶ!ε8 ορῖι8 6ϑί, 

Οαρ. Π. Ὄππι ἄθ αὐία οὐἱέΐοα ἱπίογίογο ἀἰβραϊαίαν., ἀπίψαα 
ΤΠ πιο πΐα, 4086 ἔομπίοβ βουρίπσαθ βιηξ, βρθοΐαμ- 

τὰν, οἱ γυίππιπι αὐ! 46} Ὀοάϊο68. ΟΟ]] δ σγϑοθηβοηίατ. 

Οὐυπι δαΐειῃ πὶ νἱ 15, απᾶ6 ἴῃ σα]ραία νϑίθυ πη βογὶ- 
Ῥίον ἜΧΕ Ρ] γα ΡΥ ρβου πὶ, δ θηδηα} 5 ν δὶ δηϊῖ- 
4υἷ58 ΤΠ ΟΠ ΤΠ ΕΠ 5 Πἰ ἰδ ατ', να]; ὉὉὶ ἴπ "ἴθ ποῦ νἱἀδαϊων 

ΔΟΘΌΪΕΒΟΙ Ρο886, ἃ ἱπρϑηϊατη «ὐΐ ποβίγι δὰ Δ οΥ τα 
ΘΟΠ ΡΊΔΙΙ18, ΟΥΏ 18 1118 ΟΥἾ819 1ΠΓΘΡΊΟΣ ἢ. αἰἰ85 αν 68 
αἰνταὶ ροΐεβι, σαᾶυπιὶ δἰ γαῖ αἰ] Ομ σα πι, αἸϊθγαη. 

οοπϊοοξα ] Ἔτὰ νοσε8. ΑὉ {118 ἰβίταν παῖ ᾿πη α τ. 
᾿Αἰσυΐ απείψυα πποπαπιθηΐδ, αι 8 ἰδμααδτη [ὉΠ-- 

τἰθὰ8 βου ριογαδ αἱϊπιαν, Ῥανἐϊπι βαηὶ οοάΐο65 πιᾶ πὰ δοσῖ- 

νὰ οἷα 8, αύδηι ἰγδοΐδπηιδ, βου] ρίΟὙ18, ΡΑΥΕπῚ ῬΥΊΠΟΙΡΕΒ 

ΡΥ εαϊεἰ εχ 108 ἀποίϊ, ρόστο νείθγεϑ Ἰπ δυσί ΟΠ 68 
δὲ σοτη πη θη αν, ἀεηίαθ 4111 βουρίογεβ, {φαΐ φαοράδμι 

ἽΠΠῚῸ5 ἸΙοδοβ ἰαθάδης. δ οἱ 4᾽α ἀαΐθηι τιϑυχα ἢΠΠΌσ τ πὶ πη0-- 
᾿παταθηϊογαπι ἀεοϊαγαηῖία αἰαυδ δχρϑαϊίονθτη. τε ἀθηϊία 
δηξ ΠΟΣῚ ΟΥῚΓΟΙ τασδηϊ γι (6 1}}18 δὲ βουῖρίαγα 1646 
εἰπεπθαπῆα αἰδρυΐαηϊθ8. Οὐαίέημ8 νογοὸ δἰ το οὐἱ ἶσα 
εχ {ΠΠ18 τποπιπιθη 115 ρεπδὶ, ἰὐ]ρ16Χ δα ιου! ἱπιροβίἑυ τῆ 
εβὲ οἴβοίωτα. Ῥυϊπηιπι δὶ πὶ τποπυ πιθηΐα ἦρϑα (Πρ Θηΐου. 
σοπααΐγθηθα, εἰ βογρίαγαθ αἰνευβιῖ88. 6χ 118 δποίδπαα.. 
εβῖ, θείηδε ν᾽ ἀδηάυτη ,᾿ τιπ 8 δὰ οὐ ρίπει ἀποαηὶ, ααϊ- 



14 ὨΠΞ ΘΟΡΙΟΙΒῦΘ ΤΗΘΟΥΡΙΡΙΒ ΟΟΙΑΤΙ5. 

ΔΙῚ ΘΟΓΏΜΙ ἰηΐοῦ 86 8[1 ποχιθ», Πη ΘΟ ΒΔ ΠῚ δ᾽ ΠΡῸΪΟΤΤΙΠΙ 

αὐοίονα86. Πομΐψαο σϑααϊγιταν ἸΘρι  Πχλι18 Θοτιαπι ᾿ϑι18, 

Δα ρυίπιο φαΐάθηι, υοί Ροδιἑπηι18, φαϊίονὶβ οΠΠοῖο, 

αἰ αὐἰτίψαα πιοπαπιθηΐα, 4π86 ΡΓῸ Γομιῖρ8 βου]ρίαγεαα 

μαθοιάα δαμῖ, ἀΠΠροπίον ᾿ηβροἰδηΐαν, 8818 βεπθ ΡΙυ-- 

γος ἀδἴπιοορδ αμοι! δα πῖ, φαὶ Τ ΒΟΥ ἀἸάθιι ἐγ}18 Θχϑου- 

μοιάαπι οὐχσασαηΐ,, οἱ πα οχίρα8 ΠΡΡΟΥ 1188. Πη8-- 

χίηιο ΠΙΠΊΘΓ 8 Ῥδυϊα τα οΟ]] αἰ 8 6βί. 

Ναπι αὐ ππιπο Οὔ [ἃ 118 608, 6 4αἾΡ18 ᾿γίπια Θχϑπι- 

Ρἰανία δία οτίβίπομα ἀποπηΐ, ΡΥΪπιαπι Ἡδετγναρτιι8 ἴῃ 

ἀϑατα ἤοαοι, Οαπιθογαν δα Ἰοη 6 πὴ Βαβι θθηϑθῖι Ραγαηὶ 8 

σου ραγαν 7. ΨΘΓΙΠῚ ΡΑΓᾺΠῚ αἰΠραπίθν, οοάϊσειη Βαϑ82-- 

ἐϊοηδεηι, αὶ Οομβίδμεποροὶὶ ἃ Επρεπῖο σαοάδηι, ααὶ 

Οναθοοιαπι παπάς ἰαϊ!, 5860. ΧΥ. ἱπδβιπίθ Ἰοαππὶ Ασο- 

ἀπο ἀοπαίι8 Βαβι] 6ᾶπι ρουνεπουαῖ, ἴδπτα Ροβίθα ἄθπμο 

φο] αἰ 6886 δα άίεμαι8. Βεϊπάθ οι". δέερ ἤιει οἰϑὶ 

οὐιηαῖπο π᾿ οοπηθπίνοπ δ ἸΠΟΡΘ 810 νϑίθγα μα ΘΟ! ΤΩ 

δουὶρίαγα 86. ΘΌΓΘΠ). οἱ αἰ ροπέϊαπι, ἀαδηΐατα ρΡο μα 586ΐ, 

χγηαχίπιαμα Δ ἀμ] θἾ586 ἰεβίαϊασ, ἰαπιθη ᾿υϑθίον Ἔχ θηρία 

ΑἸάϊπα εἰ Ὑ4}166 1 ορργθί δ οπθι. ἈΠ πὶ ῬΓΆΘΟΙΡαΘ }1-- 

Ῥγαπι τπϑπιογδῖ, 46 η1 οοαζοθηη διε. ῥνοέθγ 677. ΔΡΡ 6 δὶ, 

ἸἸοθῖ δὰ 8]105 4486. ΠΟΠΠΏΪ]08 ᾿ΠΒρ 6 Χ 886 4π86. 1Π 
τηᾶγσὶπθ δἀποίανιε ργοραὈ 116 γοάάδηξ. (Αἀάθ Ἰηΐγα 580 

ποιίεἶα οοα. “ποιέων εἴ οαρ. Ὗ.) Νονοβ ἀδἰπάβ οοὐϊ- 

668 φοπϑαϊαὶϊὶ Ιοα. Ἠμιαδοπιιδ, ααὶ ,, οοάϊοθα. ὩΠΠῚ χ“ 

αἰϊ, φὰὶ “γιωνίοἰταγτι5 νοοδίαν, ,» τ 1Π1, απαπα με πηδῖα 
Ορουὶ τιδηὰπ Δαν ΟΡ ηΙ, βαρρθαϊαθαὶ ὈΙΒ]οΙΠθοα 

Νου [Ὁ] οαπα, δἰϊασα Ὁ] ] οἰ μθοα Οοἰζορτέ (οΥρογῖβ Ομ ῖ-- 

δἰἱ Οχομ., αὶ ΟἸανιμομάϊ ρυ μϊ ῬΓΘ651618, ψιρὶ 50 6 γῸ 
ΘΘἰΘ θυ Πΐ,. οἰ πὶ ἔπογαϊ : ἰδ 1, 4] σοποίομ 68 ἰ8}-- 

αι οοΙΩρΙδοί αν, ΒΙθ]]οῖΠμθοα ποϑίνρα δαγοοσοίαπα, 

Βοα!οδίαμαθ Ρᾶ18 πὸ Ἰσῃ }}}18. Ῥοβίᾳφαδῃι ϑαίΐδπι δά {10 
ἰαθὸ ποϑίγα Ῥᾶθηθ δὲ πριθἐ οι ρου οί 65886ῖ, ἀο8 
ῬΟΥΓῸ 16 ]10118. ποία οοάϊοθϑ ορθ νἱγογαμα ἃτηϊοἰβϑίπιο-- 
γᾺΠὶ Οὔ ΠΟ: πη 6Χ Ἰηβιυ ποι ἰϑϑίιηα ΙΒ] οΙ μθοα 



5 Δ, ἐς. 
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ἐδ τ δῖ πιὶ δὸ ΘΡἀἸ 1 ΟΠ6 ΠΟ ΠΊΪΠ115. 4118 ΠῚ ἜΉΚΊΗΝΝ 

βρίθπάογα ἰομρο ὩΟΘΙ 59 τὶ ΗΘΏΣΙοὶ σομη 1.19 Οἰαγομαο- 

πίαος [4υϊ σοὐεχ παποὸ Οδηία ΓΙ ΘΠ 818 10. 8. 18, δϑὲ 

ἰεϑι6 ΠοΡγαθο δᾶ Ασιβίορὶι. Ρ] αἵ, 145.]5. ,». Δ]ΙΘυγα ῥτὸ 

βἰπρηϊατὶ δα Βυτηδηϊαὶθ οοπαίαβα 16 16 γᾶν 1058 ΡΤΌπΊο- 
σψοπαὶ βἰαάϊο χηϊοπάπι οαγανὶξ ΥἹΣ οὐπηὶ ἰϑιι8 πλϑὶοῦ 
7]1}οα. ΟεοΥς. Οναονίμδ." 106 ἔἕονπια εἰ δείαϊθ πσιὰπιὶ 
Ἡδγοόσατα Ημάβοπυβ ἢΐ}}}} δά αι, βίος εἰίατα ἴπ 118 
ΘΟ ΡΑΓ18 Δ ᾿ΠΟΌΣΙΔ 6 ΟΓΪ πη Π6 οπ ροἐαβὲ ᾿ἰ θαυ], οἱ 
ΟἸαγθημάοηϊ! ρῥο  ββί ται πὶ βουὶρίαγατι (πᾶπὶ Οτϑονδηαπι ὦ 
ῬαΚογὰβ δοοιγαίϊα5 Ἔχαπαϊπαν,) δδαρίαβ πομ ᾿πα]ο8-- 
ἴδ 6886 ἀο] 118. 

Τιοησ6 γηδῖοῦ, ἴπιοὸ Ἔρτασία ζαϊ ζρβοκὶ ΘΟΓΌΠ6 86, 
αἰ Βυπο εὐϊανογαπὲ, αἰ" σεπίϊα, Οὐδ δα 4805. οοὐϊ-’ 
068 ϑρεοΐανευϊξ, ΤΌ 8118 ᾿ρ8ῖ118 ὈΌΚΟΥΡῚ νου 18 ἀθο αν δὈι- 
ταῦ. ,, δθεθδηὶ Ὑεἰδίθμιὶ εἰ ΘΠ 8.“ 6 Ἡργανὶΐ, αἱ 
απ δὰ Τμαογάϊάδιι εἀεπάμπι ἱποϊίανογαηΐ, 9 4 6βουῖ- 
Ρίδ8 6 ἀσοθιι5 π|88, γα 188 Ἰθοίοη 68, αἰΐεγο Ὁ] οἰ πεοαθ 
γερίδθ ῬΑ δ θηβῖ8, 416 πὶ Οὗ πᾶπὸ οδιβδη Ζ οφ  μώγι νο-- 
αν.) οὔπὶ 400 εὐἸ0 ΟΧΟΠΙ 6818 οοτηρατγαῖα ἐγαΐ, δ] θσο 

Ηδνηϊθηβὶ, οὐἱ )απῖοο ποϊαθῃ ἴδοϊ, 6 400 νἱν ο]αν 189. 

1οα- Οπαγηπιῖμδ σα 6 ασαθοδθ ἴπ Ασοδάθμϊα Ηδνηϊθηβὶ 
ΡΓοΐδϑβοσ ἀἰβογεραηίεμι αὉ δαίαπι δαϊΐοπα βουσὶ ρίαγαμπι 
πηΐδοταῖ. Ὧθ Ἠδρίο ποῦ δἰϊαπι ποι ἐΐαπὶ δοσθρίπιιϑ 
αθδτι 6580 οοἄίοεπι Ὀἱθ]]οἰ θοὰς τερίαθ ω. 8044. [π 
6δο ̓δογίβίοβ ᾿ηδηϊνοσαπι ἰπ ὑναι 6856 ῬΤΟΡΟΓΙΒρΟΠΙΕΠΟΒ, 

τὸ παροξῦναι; ὅτι 86 ΠΙρῈΓ βθραγατὶ ἃ βιρει δα ϊν!8 86- 
απεπεῖρι8,. οἴ ϑουῖδὶ ὅτι τάχιστα, ὅτι μάλιστα; ἐντάχει 
εἰ ἐσταμόλιστα υπυπὶ γοοαραϊαπι οοτηροβίξαμι ν᾽ ουὶς 
ἈΡίψαΘ. δοσῖθὶ ἄλλό τι; ὅπως βεαρεν ζαΐαγο ἱπαϊοαιϊνι 
ἴωπρὶς; δὸ ἀοπίαι16 βου θα ηι ΠπΙΟΏΪ886, ΟΡβαγναπα 6586 

ποππμ}α, οἱ ἤκαξον, ὠφελία, εἰ αἸϊδ΄ φῃαεάαπη. δ 
Ταπῖδο δες βοιΐρβεσαι Οσαγηπιῖαβ: δαπὶ νἱἀθγὶ ΒαθΈγα 
δοἰδἔθιῃ ἐγεοθπίουαπι ἀππογτι, 864 ἱπ χηρεΐο ᾿ἰδγο Υ. 

4886 ϑ8ογίρίαγαμι τηδη8 Ρδιΐϊο τϑοθηϊ οι 8 μβάὰθ δά 



16. ΕΣ ΘΟΟΡΙΟΒΌΒ ΤΗΘΟΥΡΙΠΙ5 ΟΟΙΑΤΙΒ. 

ἤποπι. Ἐπηρίαπι 8556 Ὑοποιῖ8 ἃ. ΜΉΟΧΟΙΧ. ἃ νἶγο 

ΠΠαϑινὶ Ἐγοάοιίοο ποδίραογο, εχ ἰμδιΠ18 5101 εἰ Μ6- 

16 γτϑάσοθ, πιῆ διυιίθη] 6886 1ΠΠπϑιν 1 ϑϑῖπαὶ Ομ 15 

Ομ διαὶ Παπδβο 4 ἀοπηηὶ ϑαιϑοδθ θἔο. Ηΐϊβ. δο- 

οδϑοῖς οοάθχ πἰ8. 6 ὈΙΡΠ ο μεσ βογε βϑῖπηῖ ὈΡΙΠΟΙρΙ8 

Τιαμάσναν!ϊ ΠΠα580- Οα58ο]αμῖ, οὐἶτι8 μὰ 1 σαομάδπι Πι- 

ἀϊοίατα ἰδοθγαΐ ν. 6]. 1οὰ. Ηδγπι. ϑομμηηοΚθ ἃ Ὀ10]1ο. 

1ῃοοα Ρυϊποὶρί8. εἰ Πιϊἰδιουίασαπι πὶ Αοϑάθηηῖα ΜανΡαν- 

σοηδὶ Ργοΐββδου. Κ. (ΟΕ ϑομπιποκθο ᾿βεζτείδαπα ὃὲτ 

«ϑαυρίζαδε δα εἴ Ρ. 206. 544:) Ἠυϊὰ8 πδπ, ἀσθηΐθ 

1Π|0 ἰρβο ἱπάϊοθ, 115, 4 ἴῃ ΠΠ ον 18. ΔΠ!αυἹα οοπδπίαν, 
τα οἵπηΐα οἴποία ραγα βϑῖμηο, ποῇ Πα] ον ἃ 86 Γ6- 
τἰϑϑίπιο ρυϊποῖρθ, 486 οὐαὶ 11π8 οἰδηγθηίία δὲ 1Ὡογ6- 

αἸ116 ἀὸ δἰ ΠΡ ΌΪΑΡ. ΟΠΊΠΘ σθηϊτ5. ΔΡ[658 80 βοιθηία8 1Π- 

ΟΥΘΙΠΘ ἢ Ἶ8. Δ Ό ΚΘ ΠΑ βία] 1, 1πηρείγανθσαῃν ὈΙΠΟΡΟΪ 86. 

Ἐπὶ Βῖο ΠΡὲν Του πιὰ ππαχῖπια, 8564 ασυδεναϊα τη8 518 δ γ 
ΟὈΪοηΡα, Θθραηι τπὰπὰ ἴπ οπαγία, οι γοῖπα Ραᾳΐο, 

βουϊρίαβ, ἅ46ο ἀθηβα, αὐ ὑπῸ δ]ΐθρονα ἰοοοὺ δἄνθγβαα 

Ῥορίηδθ νϑυύβα8β ΔΙ4αοῖ βοα!ρθὶ]ο δχβοῖβϑὶ δἰπὲ, 18 6815 
Οὐ 5 ἴῃ ἀνευβᾶ {1{6}15. [ἢ βη6 χηδηὰ νϑίιϑία δἰ τϊ-- 

τἷο Π86 Ἰἰΐοναθ βοιιρίαθ βαηΐς: 

έολωωχΝαεδ Ψ Βω ΗἩ Πολχαλχηχεῆφλχ, 

[ἃ εδὶ, βεουπάσμι ογυριοργαρμίδπι ᾿ἰδγασίογαπι γᾶ 6- 
φοΥπι, απο α ο6]. Μομπ δ! οομὶ Ῥαϊδεορταρμία Ὄγαεοα 
Ρ. 988. ἀἰάτοὶ, τέλος σὺν ϑεῷῶ τῆς βίβλου Θουκυδίδου. 
1μ66 ΘΝ 

ἐς ὦ ΨΥ 
Οὐαναπι 1186 ἱπάίσαηι ΠΡ τη βουὶρίαμηι 8886 8ν ΠῚ. . 6760. 
εἶνθ Ομ γίϑεὶ 1952. αἷὐ απ ἔθσθ δοίαΐεπι {Ππαΐπ τεῖε-- 

γΘΠ ΠῚ 6886. αἰϊδ πη ΔηΪΘ ΙΔ ΠῚ 688 σοηϑι ἀἜ αν θυδ ἢ Ἔχ 

ἴρϑα ἴον πηγαὶ δὲ ἀμ οε 15 1 ΟΡ ΔΥῸ πὶ σα πὶ βρθοϊ εἰμὶ 8 βουῖ- 
Ρίυναθ Οὐϑθοὰθ βΆ 60 Ὸ}} ΧΙ οἱ ΧΠΠ, ἴῃ δαάθπι Ραϊδθο- 
δ᾽ ΡΠ Ϊα σΟΠΙ ραν ΑΛ ΠῚ ΘΟὨΪ Θοου δὶ ; μ86 4πὸ τηοάο 6χ- 
Ρ᾽ϊοανὶ ἀεθααπὶ, π60 οἷδν. Ηοιηβιθυ ἢ δἰα8, 4Παθα 46 θᾶ 
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τὸ Θοηβα]  γᾶτα ;ᾧ πδο 660 ἀδμπο Τν ϑιϊσαγθ Ροϊα}ηητι8. 
Ἑταϊ αἱ δαβριοατοίων 1}}15 ἀδηοῖδυῖ Τπἀϊοίλοπθηι» 46 4ὰο 
ψιἀερθαπε; 41. τη] 105. τηδπὰ ιεἰχᾶγαίοβ σοαοθβ. ἀσαθοοβ 
Δμδροχουθῃ!, “]ΐ6} ογυρίορσνυαρμίθην δἰ. ποίϑηι 81 αἰχα- 
τηθῃΐο βουϊρίαμη δϑὺ ἰἸἀδῖα τπᾶπα. νειὰ. θρ συμ 
ἴῃ ΤμαοΥ ἀἰάοηη, Ἶω φίλος ; οαπα ποηπα}]ὰ ναυϊθιαἰᾷ 801]1- 
Ῥίαγαθ [δεουπάπην. 4δπι 1π πα δα 1] οη8 δχαγδίμῃι. 
Ἑδάθη. "ομμηῖα ἀοῖμαάθ 1 θιἰθ αἰναπηθαῖο οὐ ἰοηρσο Γεοθη- 

ἴον. πιϑλα οἰ πιϑάθι δ᾽ αἰ νλάἀθίῃγ, 4αὶ πη] ὰ ΘΟ ο] 1 
βου ΐρϑὶξ, σϑρειαπίαν. δα δέ 8.818: ἠρξάμην σὺν θεῷ. Θου- 
κυδίδην τὸν. ̓ Ολόφου, τὸν γένος Κεκροπίδην, μηνὶ. Ἰουλλ. 

2.7) 

ψ΄. τοῦ: ἁγίου μάρτυρος: ἸΙακίψϑου Ν: 1᾽.. Ἔ τους, ς΄ .56- 

ααδητῖθα9. ἐνάθ8. 4}118. 1 6.18.,..6 066, ΔΌδίΘΓ80. ππᾶηπι νοὶ 

οαδθίτο᾽ βου! θη 8 ἀμ τηβάθῃξθ δἰγαιαθηΐο; ἰθρὶ ἜΝ 

Ῥοίοναπὶ. ἴύδιιϑ. δι ῥγδϑίερθα σα 06 1η8. Οἢ 8} ἰλο60 6 
ὈΙ Ποῖ μδοα μυιΐα8. ἀρ 8," ἔου πιδθ τῃθᾶϊα6.. 6. ΥΤΎΥΤΟΥ αμᾶ- 

ἀγρορ οὶ 5, τϑοθη λϑϑίπιο ααϊάθμι 1110.’ δἰ, ξοτιαϑ8ῖ8. νἱκ 
ἐγθοθη οΡΌ Π. ̓ΘΒΠΟΡΏΓΙΩ 97::56 4: δι 6 6 ὭΟΠ, τ] 86. Ποία 6 

1θσο, ἀεϑουρίο δὲ ται ἐἰ8 ]οοἴβιααἀ: σα 1181: 5ου ρα δια 
βυιηδηάφην αὐ}... Ἐπὰ Ἡμπαθομ 8.510... ά 6]. Ογδονὶο 
χαϊθϑαμ. Ογαθνίαπιν γοσανεραῦ, ααϑηῖ, ποΐαπι 1Π1π|8.06- 

Τμπιῖ, οἰδὶ 18 ἑαμά ποη να 6 υ]}ν, 58. ν1}} ΘΟΠΒΌ}1188. (ὐπ!- 
ἨδΙτηΐοναι, ΟἸδεὔ: οδυιβαναμπα ἴὰ ἴονο Ἔναϊθοιάβο. ραίγομὶ 
πο ἀποθὶ ΘΌν 18. ΘΡαΐ, 4 πὶ θα πὶ (αγαδνιο πξονάαπι εἰράεγδί, 

80 ἀφίπάθ 1 ἴῃ. ὈΙθ] οἰ μϑοεηήο. ῬΑ] οι, ἱηταε. Γ Τη, Βδο 

“ροηξερθμᾶο Ημυἀϑοΐμαμι, ν6] 608,:4υὐθι5. Π|6 1 ΠοΟ. π6ρο-- 
ἀϊ ἀδάσγαϊς, ράγαμ αἰ ρθουν νϑυβαίοϑ [π|586.,.166 Π.]ῖ0Ὸ 

Ταὶπα8. 4. 8. Οἰπν] ἀἴϑι, ραν θι νϑυιδη 8 δου ρίαν  Ῥυδδ- 
“ἀρ υἶ850, 6 Χ 18, 4.86. 6Χ 1110 11 ψ}118..] σοι θη 1} 5. 46- 

“βου 1ρ81,. αρϑυϊατα οϑί. Αοοϑβϑιί, ἀδηίαμε 118. ουπη]θ8 6δα]- 
ἀἰομῖ8. Βα 8116 6158 Τρρυδριὶ Ὁμ. οΠατίδοεῦ [ογπηδ6 ππεχὶ- 

πνϑ 6: ΙΒ] οι μθοδα ΡΩΒΙΙοδΘ Β 85:16 6 815 ΘΟ! ἀ ϊο, 8. ὙΙΓΟΥΘΨΥ. 

80 ἀοοιῖ85. 10, Ἰδοοθο ΥΥ εἰβίεηϊο δρια Βαβι] 6 θη 868 ν, (1. Ὡ1.» 

41 Θαμα δα θου] Χ]1Π. ν 6] ΧΤΥ. 6686. Ῥαίαβαί, Π]ΘΟῸ ΠῚ. ΘΟη1- 

φησι η]οαἕϑ. ---- Εχ μοῦ οοἤϊοθ Ηουνᾶβὶαϑ8 πο μμ1}}}88 γανὶοια- 
ψ ἡμογά.. Π.. Β 
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(65 βου ρίανδθ οχοουρίαβ δὰ Οὐδυπθυυ  α1 το βοαὶ, 6 π86 ἴῃ 

εἀϊιίίοπο Ηογναρίαπα δπίθ Πρραπι ρυϊτασ μι ̓ΘΡΏΠΙΏΓΡ. --- 

ϑρὰ Ηδεναρίυπι ααδδάδπι ΠῚ ΤΘΟίΘ ν 1556 οὐ ΠΟ ὯΠῸ 

Ιοοο αἰΐαπι, αἰφιδ ἴῃ 118. δδὲ, βδογιρίαγαμι ἀ θά 886, ἀε- 

Ῥτεμοη τ Ἰάθ πα γ εἰβίθῃϊ 8." ν 

Ῥορὶ Πυκοιὶ δαϊοπϑπι ππϑπουαπία [0516 1515 ΘΟ οὐέ- 

ἰοθεγὶ, αὶ ἩΡΥΔΘΟΙΑΥ 85 1 81 ΟΡΘΥδΠῚ ΡΟ 1118556 σα ῃ-- 

φοπάμ5 δοὲ οορία ἀαία ναρῖδθ Ἰθοϊϊομἶ8 πουθπι οΟα Ὁ ΠῚ, 

αἰϊουία5. ““ερτοέαχεί, ἴ 4αὶ παπο ΜΟΠΔΟΗΪ 8. ἢ, 480, 561--’ 

ναίων, 46 4ὰο δχροηῖὶξ 66]. Μαγίθηβ 1}. ἀὐνπιμᾶϑ, Ατι-- 

βυβί. ὙΘοΐοΥ αἰ ρη ββί πη 8 1πὶ ,7., ΘΔ ΕΣ 106 9, 46 Αὐραβίαπδα 

ΒΊΟΥ ̓. οἰ μι ] 1Π15.6 “Ὁ Ὁ. 11. ἢ. 8. 815. νϑυθῖδι ,», δΝα- 

δπδδ νϑημϑία 5 ΘΟ] 6Χ ΤΠ] ΘΠ ΓΑ ΠΘΟ6 18, 64πὸ ἰοία5 ΤΠι- 

ογά 65 ΘΟ ρ δε μἀϊἑαν, δὶ 1116 ῥυϊσδονεῖσια ΠΡΥδΡΙ 

τοδὶ 8ΟΓΙρί.8, Ῥδμοἱβ ἰδηξα πὶ [01 115 Θχοδρ 18,. 4186 γῈ- 

“οομίϊογοῖα ρυοάπηΐ πηϑηυ 1, Δ ἃ ναϊαβίαϊθ., ἔπη} 

Ὁ εἰθραηῖία, 6α] 5. 116 Ποπηοβί θη θη“ “ΚΝ (,, ΠΘΙΠΡ5 

οοὐϊοθιῃ Ποιηποβί 618 ῬΓΙα8 101. τπϑηπουαίαμπι “} ,5.5 811-- 

Ρεγδὶ, τη] Δ οοτα πη θπ απ 8. Αἰααθ ἹΠΊΓΟΥ,, ΘΌΓ 

Ργδείον Ἠοδβομ δι αμι, 4] απ αδάδτη Ἰεοι!ο 8. νὰν  δἴαιε8 

οἸἰπὶ Ἔχοεγρίαβ ϑίθρμπϑμο ἀεαϊδ, πϑῖπο ἴῃ πππο σΟἤ ΐσ6 πὶ, 

40 ΕἸορσαη ΟΠ ΠΟ ΠΑ ΘΠ 5, δ. 61088 1π6 181 ϑυὶϊ 

ΘΌΠΊΠ4.6. ἐγαοίανθεῖῦ συν] οβϑί5, [πη ἈΘΌΒΟΙΙ Οδίαϊορο Ῥ. 69. 

πη. 40. τδοθηβοίαρ πὶ Πὰπὸ τποάσπι: ΤΗποΥαΙ415 Πϊδίο- 

τυ. ΠΙΌΓῚ οοἷο οατη 56}101118 δ πηαγρίπθπι, {(π1π|-- 

ι18, 564 Ὠ1 6415 5δ8η6 1618), Ἠδρθεὶ {Π6 σοάδχ, αἱἱ 6: 

γαοβι 6 η8, 1οΐα, 406 Ροβίθγίουὶ ἐθηροῦδ ΒΡ Ἴθεν 6 
οοορίυχη ἔα], δα Ἰαἰὰ8 δαἀϊδθοίαμι, ν. ο, ἐκείνηι τῆν ἡμέ- 
ραν, ᾿ἰϊογα8 Πθιποβι θη οἷ8 ΒΌρνα πηϑιηονα 8 οἱ εἰθρσϑι-- 

ΕΟ Ἐ8 δὲ ΠΠ 8101 68, δα μἀθ 1 αἰγαπηθηϊ οΟΙογόπα 56 ἴον- 

ΤῊ8 1, ΠΤ (ἰοΙ Πη118, τη χί μηδ πι δὲ ποθ" ΠΟ τα. ΠπΙΘΙη-- 

Ὀγάπαπ. Α ὑὐπ6ὶ8 δὲ τη 86 1}}18 βαυ τὰ 8 δὲ ἱπίερεν δϑὲ Β6Γ- 

ναΐῺ8. εἰ ῬΌΓΩΒ: δουϊρίυσα ΘΑ] συαρὶ ταἰϊϊοποιι ἀοςεῖ, 

ΘΧΟΘΡ Ϊ8. οί [0}118,. 486 ἰδομ ριαρηὶ τποάππι ρτᾶθ 86 

ἔδγιιηῖ, Πὲ Ρυϊουῖ ρᾶρίηα ΡΙπραϊου εἰ Ροβίθυιουῦῖΐ τᾶ πα 
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δὐϊοοίὰ παρὸ νεῦρα Ἰοσαηἰᾶν: αὕτη ἡ. βίβλορ᾽ ἐστὶ τοῦ μη- 

τροπολίτου τῶν ᾿ἀϑηνῶν ᾿Ισυδώρου ;. ἣν ἔκ τῆς πόλεως 
,αἰχμαλοτισϑεῖσὰν ( 1ἰὰ Με ίοήθ, πῦηῃ ὦ, ἀπ ἃ πϑηὰ 

ϑουϊρίοσῖβ. πὶ Ῥεγρεγδήι ἐγρὶ5. ΘΧργεβϑαι,) ἐξηγώρακεν 
(ἴϊὰ τανθαβ,, ποι ο,) ἐπ τῶν ἐδίων αὐτοῦ... Ἠϊο ἴῃ τπᾶτρ. 
αι γ 65 σοι ςθογο. ἐγ δηλ 5886. Δ βου ρϑα γα Ὑἱγ 811- 

ΟΡ |155. 41 οοάϊδεοια οομἰμ]βϑέΐ:, Ηἰο ἀσϑαμέ βθαπθηιία, 
καὶ πρὸς ὃν ἂν τύχοιεν περιπεσεῖν, εὐχέσθω τῇ ψυχῇ 
τούτων κεκτημένων τοῦ λυτρωϑῆναϊι τῆς αἰωνίου. κολά- 
σεως καὶ τῆς Ἰησοῦ Χριστοῦ βασιλείας τυχεῖν. ἘΠ. ρο- 
δἰίοα ρββίπδθ ρᾶνίθ:. ἐκοιμήϑη ἡ ἁγία κυρία μου ἡ μο- 
ναχὴ κυρία Θεόδωρα ῥαουλαῖνα καντακουζηνὴ; κομνη- 

ΝῊ Ἢ Παλαιολογὴ; ἡ ἐξαδέφΦη τοῦ εὐσεβεστάτου βα- 
ΣΙΝ ως κυρίου ᾿ἀνδρονίκου, ἐν ἔτει φωϑ'!. ἰνδικτίωνος 
εὃ κατὰ τὴν-ς δεκεμβρίου μηνός. ὥρα ς τῆς αὐτῆς νυ- 
κτός. Οἴπ8 τηόάο Ηἰβίου!οἰαβ ν εἰ δά οδἱοε γε] δὰ ἔροι- 

ἔδπὶ ΠΡΡῚ Δ Πσέν 6 ΠΠΟΥ8. τὰ]. ΠΡ 8.118, ἀὈ]ρΡρ6 ατιο8 νοὶ 
ΘΠ ΠΌ1, ναὶ τ 6861, γ6] ἀ16 1, ν6] πούϑη, 418 8050- 

1υξπ5 ἔα! ΠΡΟΣ... Αἰ χαοὐϊεβ δα βου] ρ51588. Δη Πα ν 88. 

Ἐπὶ Οναθόογα γϑιϊοοίπαπα 1 ̓ π 118. 1116... πὶ Ὁ οὐ 6 
σοπάϊο ἀδ4ι6 δα παῖ ΟΠ γ δίχα. πππιογαὶ ΘΗ 805 5508, 

6805 51 Πεηπ88., Δηη τη ΟΠ γΙδἐῖ [1801.] ΤΈΡΟΥΪ68. ---- Νο- 
ταϊϊοπὶ Μεονίθηβίδηδθ δ βου ρϑὶΐ ἴῃ Ἔχ ρΙο αἰαίνθ68. ἃ 
Ὁ, (Θοιιοθερο ἐγαηβηηΐβδο νἱν οἷ., ἃ 40 οΟἸ] δέ οοά. 
δισοοριββοῖ, (εγπηδηϊὸθ αυϊάειη, 864 ἃ Πη6 110 1, αἰΐη8 τεα- 
αϊϊα: Οοάεκχ 969:"}01115 (501615) δχατγαίιβ.. -ϑοΠο ο απ] 

᾿πογαθ 1π 4] βάδηι ρᾶριπὶβ 8βᾶπ6 δνδππδίτηί. Ὀπδ6 
Ῥαρίπαβ, 8114 8110 Ἰοοο (ἰεδίἀθγαῖβθ, ἃ Ἰπαπὰ α]ΐα σε - 
ἀϊδθ, οδῖϊον ᾿ξ θη ὙἹἀεδηϊασ οὔθ δ θ5 ΠΠ16 718 ΒΟΥ] - 

Ῥίδθ : σϑιίφυα συϊάδιη νεπ βία εἰ ἀϊδιϊ ποθ ἐχαναία; Να- 
Βρίαμι δὲ ̓ἰἴογα πηδῖου 1π|118}158., ποθ ποι πῖριι8 ρτο-- 
Ῥεῖθ᾽ πουαίπαπι, αὐ Ἰοσουι μι , “πΘαπε 1π]{|0 βθη θη 86." 
Βόποῖα αἀάϊια Παρ ἴῃ τπδυρῖπθ ρ᾽θγαααθ, ᾿η δι γΕΥΒ118 
αὐυδοάδπη. Ημπο διρο οοαϊσοι αἰ σεπΐον οο!] απ. ἃ 

ΟἸδν. ΨΥ δοοερὶϊ ορί. ϑοιυνοκενγί 8, εἰ μεν ἶπο8 Πθγοβ᾽ 
Β 9 
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Ῥυΐοτο8 ᾿θοϊϊουῖδ ψατιοίαϊει ὈυκΚουίδηδο δας δααϊαϊέ Ῥ. 

Οοιι!οροναβ, ἐρὸ τοὶ 15." ς πρό ει 

»Οὐοά Ἰάθπι ρᾶνὶ πιοᾶο ἕαοίαπι 68ὲ 1 ς 

ααθπλ Μοβαιδθ δο!]αἴατα, ἄππι ἰδὲ ἀρεραῖ» Ρ. δα] ΟΥῚ ἐγα- 

ἀϊαϊε ςοἰ. οἱ δχοοὶ]. Μαῦμαθὶ ΠΊΟΧ 800 Ε880} ἰρβῖα8 Ρ. 

(οι εθονῖ, παπο ργοίδβϑον ὙΠ ρθηδῖδς ΟὨἱὰ8 ΘΟΟ οἷ 

ἀεϑοτὶριίοπειι δ ἀϊπιμ8 δὲ ᾿ρβαπι ψουθὶ5 ἀοοίῖβ5. Μαιμδοὶ 

δα τὴὸ μυπιδηϊίοι “Ῥευβουρίαπι. .»» ουναῖαν ὩσΟ ἴῃ 

ἢ ΔΙθγο σοαΐοο, 

ῬΙΒΙΙοΙμθοα δαπο 88 πιδθ βύποαὶ Ποϑηιιογιδὲδ, δβιααθ εο-. 

ταπι, 4πὶ βπηὺ 1 ξουπια τηϑῖουὶ, ΟΟΧΥΠ. Ἑῤπὶὴ ααοη- 

ἄαχα ἴα ΒΙΡΙΙοΙμοοα Μαχίμηὶ Μαυραμ ἐπισκόπου Κυϑή- 
ρῶν, υἱ ἴρ886 88 ΠΙΔΠᾺ ποΐαν. Ἐρ᾽ γυογΐαο οατη 8115 

ΠΠῚῸ5. Πἰτῖβ ἐσ 8]αἰπ8. εϑὲ ἰπ ΠΟ πδϑι θυ! 1 τη μἰ6 ΑἸΠ8 

ΤΡοτοσα μι, 86 ἀεπίααθ τορηδπὶθ Ῥοίνι Μ, ραΐίγσα Νο- 

56] 0812, Οοὐαρ βου ν [916 ΟΟΠ]. εβίᾳαθ. οματίθοδιϑβ. 

ΘΟΥΙρΡ 8 νον ἴῃ {8116 πα ηΐθ βαθοῦΐο ΧΎΥ, οοπίϊπεὶ 

Ἠϊοιουίαπι ΤΠ υΟΥ αἰ 418 σα πὶ 501101115, δἰ αδά θυ νἱΐαυη, 486 

ἴπ δἄϊι, Ῥκ. Ἰεριίαν Ρ. 10 ---12., Θρ᾿Ι σγδυητπδία, 4086 

1θ14ογα Ἰεσία Ὁ. 12. οἱ 17., πεῸὺ ποπ ῬΙοηΥ 1] ΗδΔ- 

Ἰισαγ 556 515. (1η οοὔ, ᾿Δλικαρνασέως.) [106 11 πὶ περὺ τῶν 

Θουκυδίδου ἰδιωμάτων. Ηΐϊο 106}}ὰ8 ἑαπιθη, ἤπα οϑγεῖς 
ἀεϑίπις δηΐπὶ ἴῃ νόοαθι}15 παρομοίων καὶ παρισώσεων 
Ρ. 186. νεγϑ8. δ. δαϊι. ΘυΡανρ. [Ι͂ὰ ῬυΪποῖρίο δὲ ἴῃ ἢπθ 

Ἠϊδίουίαθ ΤΉ που 1418 δά βογιρία βαμὶ ποπ} 18. ΘΠ] 1π 
ταδυρίἶθιι8. ἃ τη8 η τϑοθητοῦ!, ΑΌ εδάδηι τηϑηα Ροϑὲ 
ἤηϑιη ἰβίουϊαθ ἴῃ ῬΓΟΧΙΙῚ6 δθαιθηὶ ἔοϊο πδξο ποία 
τϑρουϊαν: ᾿ἀντώνιος μεδιολανεὺς κρὴς τὸ γένος τὰ ἐνόν- 
τὰ ταύτῃ τῇ βίβλῳ σχόλια ἐνέθηκε.“ ““ ἘΠῚ μυΐϊὰ8 ΕΓΡΟ, 
οοὔτοῖβ ἰθοῖ. νὰν. σϑ] 4 18. 56 χ Π0015 δάβουρϑι. Οπ- 
ὨΪΠ0 ἴδ π16 ΠΟΙΟῚ ΘΠΟΙ σαν απ ἴῃ 1110 οοα. ΠΕΡ] Ρὶ 
δυδυππηαίϊ απ ΤΙ] ΟΠ 6ΠῚ, δοσθηΐαπι τ ΠΟΙ πε αγα. 1η νο- 

ΟΑΡΌΪΙΙ ῬΥΙ8 5 1Π|0 ΤΙ ΠΘΓῈ δοσθηΐα πη, Π60 ὈΥΪ 18 νος, ᾿ 
ΠΑ ΓΘ ἴῃ στάνη: ψϑ]αΐ ργὸ αὐτόν τὲ βου δίταν αὐτὸν 
τέ, εἰ 50 ρεγρεῖπο; 4ιοα βθπιοὶ ποίαιαχη ἴῃ βίη σι 5 πο- 

ἴαγὶ ΠΟ αἰἐϊπθαΐ.“. (ΒΑΥΕΚ.) ᾿ 
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ϑεᾷ ἰαπὶ απθαῦδηι [ἡ ρδιθπβὶβ δαϊιϊο, ψπδ6 ἱπϑαροῖ 
οοΥτθοϊοηθα πο }}1185 τπδγρὶπὶ Ηοτ, ὙΠ. ἀρρίοίδ8 νὰ] -ἰ 
φανῖ!, τοι θδεῖ, «ΑἸέστι5 ιπάορομδε, ΤΟΥ ἀ1618 ΠΡΓῸ8 

Θνδδοο, βου ἃ ὨυΚετο εαἰ ἐγαπΐ, τθρϑίθηβ, βου ρί ασᾶτα 

ἀϊδογεραηΐεμι 6 οοάΐος ΚΖ Ἰπάοδοποηϑὲ, αὶ εβϑὲ πῖον οο- 

ἀἴοεσ Ηἰδίοτίοοβ ασταέοος ὈΙ Ποἰμεοαβ σδοβϑαγοαο ΧΧΧΙΙ., 

οοἸ]ερῖς, δἴψαθ θἰΐδπι οπιθπδιΐομεβ 8 1αο. ΤΠ 8αΠ0, 808-- 

ἀεπιῖαα Ραγιϑθηβὶβ ΡΒ] οἱορο, Βυδααὶ αἀἰδβοίραϊο ({: 1647.), 
Χορ τὶ 8πὸ βἀϊἰοπΐβ ΑἸαΐπαθ, απο πππο ἴπ Ὀ]}]1ο-- 
{πέρα Ὑἰπάοθοπθηδϑὶ εϑὲ, δἀϑουρέδβ πη Ἰασοπι ργοϊαξ, 

ΤοηρΟ Ρ]Όγα5 οοαΐοεβ ἐγαοία νι (σαϊζἪιδ, 4υϊ ἴῃ Ὀ1- 
Β]Ιοΐθοα Ῥαγίδίθηδὲ Ἰανεμὶξ ἐγθάθοῖπι, φαογαχα πᾳ 488- 

ἴαον νον θαβ 11 ν18 οοῖο, 'ἰπ φαδίπον Ῥοβίθεϊουῖθα8 πονθηι 

δοπία!. Α΄, 4υἱ ἰατα 1. 1. ο. 40. Βηϊίαν, 8ρηϊβοαὶ οο- 

ἄϊσεπι βἰσυιδίαπι 1868, Β. 1791---1799, Ο. 1686, Ὁ. 1687, 
Ἐ. 1758. Ἐς (ἰπ νοὶ]. οοἰοη.) 1785. 6. (οοἴομ.) 1786, Η. 

αὶ ὙΠ, 49. ἀεδίηϊ, (οοἴοπ.) 4784, 1. (ἴῃ ἔο]. ̓  1658, 

Κι, 817. Αο ροβίγοιῃιϊ αυϊάεμι, 6χ δι Ιοίμεοα (οἱ β11-- 
πΐαπα 5) ἴπ σερίαπι 1181], σοπηραγαιίοποπι ἀπδίμον ρυῖο- 
τη ΠΡΥΟΓ τα 56 βαρ ρ] οι ασ πὰ βἰπ1Ὁ}} γ ΓΟ ἰγα8 σοάϊο68 

968, 1757; 9010., ἰαπέντ ροποίομθ8 Δα ποῖ σοπίϊποπίθ8 

δὲ Π1τουὶβ Τ,. Μ. Ν. ποΐδηἀοβ, βϑυβογιαϊδί Γι 6886 Ρ0]]1- 
οἴταβ ἐϑὶ (Ὁ ΙΧ, Ρ. 88.), 864 ἡθαϊγο βπι ρΓΟμηΪ580 ἢ μΟΠ8- 

4.6 5ἐεἰ13886 νἱἀθπη8, νόγαπι (ἰ. Χ, ρΡ. 803.) αἀ Ααα1-- 

ἴδ πη Θ ἢ ΟΓΏΓΩ νοἸαπιθῃ ποπάμχῃ οαἀϊζαμ η08 Γοπιϊδὶϊ, 6 
᾿ 

Σ Μψ. ΒΙΒΙ. Οοἰ!. Ρ- 450. οεασοᾶάεχ ΟΟΟΧΥῚΙ,, ΧΙΝ. ταξριϊ. ΤΙι- 
ογάϊάϊς μιἰδι ον δυιιπι ΕΡΥῚ οοἴο, φιιογιι ΡΥΠλι5. ἀν τ]515 ξο01115 

᾿Π ἅπ|πΠ0 πια!1]18 εϑὲ. ἱποὶρίΐαιια ἃ Ηἷβ νϑυρὶθ: Ἐπείϑοντο. οὗ 

"μὲν Κερκυραῖοι, ΓΕ δὲ ἐσϑμὸς τὸ χωρίον, ἐπολιόρκουν τὴν 
“τ πόλιν. ζ6..27.) Τὰ ἥπθ ΔΡβοῖββο ξ0110 βϑιισα εχ οοἴανο Πβυοὸ 

᾿ ἤεριιηξ, ἀροίηίξαιιθ Ροδίσαπιαπι ξο] τη 259. ἱπ μαρο γεῦρα: 

Ὄντων δὲ τῶν Πελοποννησίων ἐν τῷ Ἑλληςπόντῳ ἂν --- ναγῖα- 
γὰηλ ἸδΟἸΙΟπτπὶ σρθοϊπιῖηα δχ Ποσ οοᾶΐοο ΠΟῸπ ῬΥΟ ΣΟΥ ΠΊι15, 
αὐἴα ἴοπσθ Ῥυδαβϑίδη σας Ὑμαογά. ς οοἄϊοα5 ἐπ ΒΙΡΙΠΙο Β6οὶ8 

Ἂ ποδί σίϑ μαβεηΐαγ, 41 ἢ ΟΝ 
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δοίαϊο οἱ ἱπάοϊο Βογαμα ΠΡγόγαπι π18}} αὐϊθοὶδ, 60 ρίαν 

δαΐοι 46 ἰαθοῦθ, 4πθπὶ πὶ 118 οομβοθ 8. ρου θα ΘΝ ., οεὲ 

ἀδ δαὐϊαιουῖθαβ, 4αΐθα8 τιϑι18 811, ἸΙοααϊξαν", 4186 ΠΟΡΡΆνΘ 

πἰμ}} ἱπναῖ. Ησοο νετο βοϊθπ πε 6ϑῖ, ΘΌ μα 8. ϑρ᾽οαΡὶ 00. 

ἀΐοθπι 1786, 4πθπὶ Οὐ. ποπιίπαν, ΠΟΙᾺ αἸορνο ἃ Βερὶο 

Ῥακονΐ, φαπαιδηὶ μἷο παμαΘΙῸ 8044. βσηδίι8 6586 Ρ6Γ- 

μιθεῖαν, Ουᾶ ἀΠΠσεηιῖα δαΐετα (δ111115 ΟΟα 1668 ΕἰΧΑΠΊΪ- 

μανουῖ!, ἴαπι 6χ 85 εἰμ νϑυὈ 18 οΟΠ]Πρὶ ροίοειῖ, 4π86. 6Χ 

ΟΔΠἶοὸ σουπιοπδ [δἰ 6 Ομ ν ΘΕ  ΠΠ118: 9» ΔΡΊΒΒΙ ΠῚ ΠΊΘΠ-, 

τἰοπϑια ἔδοὶ δοοοπίμ τη, 401 ἴῃ οοὐ]οθη5 ᾿πνεηΐπαπίατγ, 

Ἐπεὶ δαΐμπν ποπ ἰσπογο αἰ 1Παίθια. μ]ὰ8 ΙΔ ΡΟ. 18, ἀαυπι 

Ἰοηρθ πιαρὶϑ ΠΘΟΘβΒΔ ΡΠ ΠῚ 810 νοοᾶΡαϊα αφπαδῖα ἀσοοηία8 αἷς 

8 αἄθο βίβμδ οὐ εἴοα ποπη}}}18. σοοα ΡῈ} 18 ἀαῖξα Ἔχ ΐν 

Ῥονα; 4αππι Πᾶθο δοοδηΐμαμῃ. ἴα 5: 5 πον απ Θχϑηηϊ αἰ 

τοπηρουΐδ πᾶ σπαπι ἰαοΐαγαμι εἰ θοϊβδθῖς 4 τη ΡΧῸ οΟ] α ἴον 
6 ἱπίεβ τα 18 οοὐϊοαχα απ τὰ τποο οοάίΐσθια οἴου Ἰθοα 9 
παρ εἶδ ῬΥΘΙΙΟΒ81851Π188 βουρίαναθ αἱν δ υβιϊαὶεβ οὐαἰἴε ΓΘ οοδ- 

οἴαβ Θββθα; 41 0π|ργδϑίογθα ἴῃ ΠοῸ παοροίϊο ἃ ἀΟ}008 8111- 

οἷβ, 4αὶ παηο αἰ Πρ 18} [μά αίοδμα, 4ῃδι ὨΟΠΠῺ}]} νἹΕἹ 4ο- 

οἱϊ ροβίι!αηΐ, σοπίθμηπογθηῦ, δ αν ασοῦ: ἀαππὶ ἀθηῖαιθ 

Εἰ διιῖοὶ ἤοπ 81π6 ἰέγγουθ ἰδοίαγαμη ἐθπιρουΐδ, 481 8[τ 

δπόγαπι δὲ δοοθηϊααπι Ἐχρὶογαίῖο ργοογεαγθὶ, ργαθυῖάθν 
γοηῖς: δοοθηίθιι5. δίψα βἰρσηΐθ οὐ ἐ1ο15. ᾿πα]οαμ ἀ418. ταϊὶ 
Δϑἰδἰθ μα 6556 ογϑαϊαιϊ,ς. Αἴ αἰΐπδήῃ ποο βοίαπι οἰ 

Ἰονιαιϊϊα ἀοοαμαθηΐαπι δϑϑοὶ ! νοσμι οἰΐδιῃ 4188 τη θῃηο0-Φ 

ΤΆ Ὀ1168 γα8 ργδείθγπιϊϑιί, Οὐοά 5ἰοαὲ εχ 1158, 4.86 ἰηΐνα 
46 Βερίο ἀϊβραίαία βιαπί, δρραγθθῖξ, τὰ παπο 88] ἔθη 
ΠΙΟΠΘΙΏϊ5 1., 99. αἰγαα Πελλίχου ἀπ΄ Πελλίχου, 17. βιά- 

ζωνται 8 βιάξονται, 78. στερισκώμεϑα δι στερισχόμε- 

ϑα 8ουθαίασ, ποι δἀὐποίαϊμηι 6886, ἴ, 80. νοσαθα]α α1- 

ψοῦβϑὰ δἐχ Α ργοίουυι εἴο. ᾿ϑάδεμο: ποπ ᾿π0}116 οραϑβ 

ἔδβοϊϑϑθι Βεῤῥογιιβ, εἰ, [αου] αὶ πουαπι ΠΠργόσαπι Ηἷο 1Π10 

ΓᾺΓΒ8. ΘΧΘΙΩ ΘΠ ΟΣ. ΠῚ, 418 πὶ πδοΐι5 δγαῖ, αὐϊ νο] ]5- 

δϑῖ ; 864 ΄απιπι να] 46 Ρθοθηΐθβ 6888 ΟΠ 68 ν᾽ Δογϑὶ, (4 δπι- 

νἱβ 14 6 Βερ. Η. δὲ (, νἱὶχ νϑγαμι μα ϊο65,) ἱπβροχίϊ, 
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ποῖ Ῥογίξδοίαν!ι; αὰο ἔδοίαπι οδὲ, αἱ ἴῃ βοχίο ἰδ πὶ 

ΉΡτο αἰϊᾳαοίίθβ ἃ (8 11}10 αἰ] βοθββουὶ:. 
1άθμα νϑῦοὸ βεζῥεογιιθ ὙΠαογάϊαὶ Ἔρτθρίδαι ὈΡΟΓΆΤΕ 

πανανὶξ δοοαχαΐθ ΘΟπΙραγαι 18 ηαδίμον σοάϊοῖθι8 {έαϊὶ8 
δαὶ Ἰροιϊ8 δαΐ 8] ίᾳαα 88] 16 πὶ ἐσ ραῦῖὶθ. Ὠδ ααυϊθι8 πβϑο 
βου οὶ: .. Ἐπὶ Α.“ς (αρυᾶ πο8 {{ωἴωθὴ σοάδχ. τηθπιῦγ, 
ἢ, τπδκ.. αἱ ααυπὶ 6χ [1411 ϑυρόγίογε Ῥδυὶβιθηϑὶ δὶ- 

ΒΙοΐμθοβο 1ΠΠδυ5 εϑθθὶ, ἃ. 1816. Αὐϑιτϊδοὶϑ τϑααΐα8 ᾿δὲ 
πᾶπο Ἰαΐοαὶ παβϑοῖο. ἘΠπι8 ἴο 110 υἱτπηο ᾿πϑουὶρίθμ ογαὶ 

ἘΠ Θουκυδίδης ἐλέλιξεν (1ἴὰ οηΐτῦ Ἰορορθαίαν) ἑὸν νόον 

-- πολυϑρέπτοιο τιϑήνης, οὐ εῖ5 ραρίπα νθῦβα Η18: ἐμε- 
τρήϑησαν τὰ φύλλα τοῦ παρόντος βιβλίου παρ᾽ ἐμοῦ 
Θεοδώρου, καὶ εὑρέθησαν ὄντα διακόσια καὶ ἐνενήκοντα 
καὶ, ἕν. εἰσὶ δὲ ἐξ αὐτῶν κεχομμένα ἐξ ἀκ,.... δέκα τρία. 
καὶ ἐγράφησαν παρ᾽ ἐμοῦ οἰκειοχείρως. 8610116 ᾿ἱποᾶϊα 
δὰ τηϑάϊαχη ἔεγα ΠΠΡγαπα. ἃ ἀπίϊαια τπϑηὰ βογίρία, ἀ6.- 
1πᾶ6 ἃ τϑοθῃίϊϊοσθ. Ηυπο 660 ἃ. 1812. ΒεΙ]ονδοῖ ἀρυά 

ΘΕΡΠΟΡΙΠΙ τπϑπὶ Θχοιιϑ8ὶ. Β. ΚΖ αἰϊοάπιβ 196. ταθυηὈΓ, 
Ξ, ἔο] 9 Ῥϑ]1ο παΐπογθ, οὶ, 188. νϑυβια απ 80 ----82. 'φαὶ 

5ΙΠΡῸΪ ἰΐογα8 ἨἩμαθαπὲ 60 --- 70. βου ρίατα οοπρθπα 9 

τϑξθρία πΘα6 δ 5ϊπ}1}}} (οἰ 8]1πίδπο 845. 800} 16 Δ} 68- 
ἀθπε τπϑπὰ δἀβογῖρία. 1π α] ΐπια ραρίπα θρί σταπηπη 5 
Δ}, Θουκυδίδης ἐλέλιξεν, εἰ ἾΩ, φίλος εἰ σοφὸς εἶ, 50Ὁ- 

ἴδοι! ψϑυϑιϑ᾽ Ἰϑ πη οἱ φααΐποι 116 γ18 συϑπα!οὐἹρα8 : 

χαῖρε --- φῶν χα --- Θουκυδίδη 
--- γλῶτταν .ἐστόμωσα τοῖς σοφοῖς λόγοις 

᾿ ᾿Ἡφόδοτε πρ---δώρω ---᾿ 
εὐ --- βραδεῖς γίνεσϑε πρὸς παρουσίαν, 

ΟΕ 1, αἰγοηέϊαιιιδ 53) ρίυϊ. 96. οοἶ. 2. πιϑπῖρτ. ἢ, πιᾶχ. 

1π|6}18 δα μα θὰ οἵ ἌΜΡΝΝ 4ὰ86 Ῥ]αἰουίοῦπι Ζ᾽ τε-- 

3) »ἘἸοσθιεῖαρ ἴπ ἘΠ], Τδαχ, ἐεβίθ Βαμπῆϊηϊο νο]. Πι. Ρ. 622. 
ὅπ ῥ]αι, 60.. οοα, 2. πιθπιθΥ, 5866. Χ, 0]. πιΐπ, (2) ομαγϑοίοσα 
Ῥϑεπθ αυδάγαϊο δβουὶρίι5, οἴπὶ. ΞΟ Π01115 8} δαϊε5 ρΙΠγίπιιπι 
ἀϊνετβιβ εἴ ἕδτι δπξχψια οἰτιβάθπι βοσίρίουδ, αυδτι ΥΘΟΘΗΓΟΥΙ 

ταδὶ ϑχαταιθ,.Ε ΒΆΒΆ. ΙΒ]. Οὐ. τ, Π. Ῥ. 729. Ηδ1]. 
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[οταηῖϊ. ουβαβ παρϑὶ νίοθποβ ϑορίθηοβ, {ΘΓ αν ΠῚ Φ6 -τν 

98, Βοϊία 5οχ αν ἰηϊιο σθοθαῖία. ϑ ΠΟ] θὲ Ἰθπα παιδία 

ἃ τϑοθηϊΐουθ πϑη 8αἐ18 μα, ἃ δηίααα στᾶσα 6486 

αὐΐθ Πθυατι βοοιηάαμα. ϑαΡΒουΡ ΟΠ 6. ΤΡ υ 8 9 ΕΟ 

ΟΒΑΤΙΑ5 ΡΕΤΕῸΒ 5ΟΒΙΡΒΙΤ. Ηυϊὰβ εβὸ θστατα ἢ. 
οἱ 1. 1. ο, 1ὅ -- 146. ΥΠ|. 1 -το81. οὐπὶ δα 15 οομῖραν 
ταν. Ὁ. Ματείαπιιμδ 867. Βοββαυϊοηθα8, Ὀφ.}. ἢ, τπδχιὶ 

[0]. 61. νϑυβασχα 60, --- 64. ὩΡτδθιηΐβϑυιι ἔοθατα. σθοθηβ 

γ᾿ αὶ ὑῶν ἐ ρῦδα Βαρϑὶ. ἔἄξρο τἰρχαβι βϑρίϊηιμα φοπι-, 

Ῥαγαν]. ς. Ῥγδθίβε Πο8 οοάϊοθβ 1Π4]1608 ΒΘΚΆθντιβ ἱποθ. 

Ῥὶι εἰΐατα. ὑνδοίανθ Ῥαϊαξίπιιν 950.., ποβῖρο βουνὸ 16}1-- 

οἷον Ηδιἀε]θεσραπι χσεροτίδίατῃ, ἢ, τηαχ. ἴ0]. 8596. γὲγ-- 

αι 89., τπᾶππ, αἰ αἰΐ, Αὐϊβδίορμαηθία Βαυθηπαίθια δὲ 

Ῥμοιίαμπι Μαγοίδπαπι τοί θηΐθ Οὐἷμ5 4αϊθθμη - σοπη- 

Ῥαᾶγανὶς ΠΡγαμα ΠΠ1. εἰ Ὑ1. εἰ ΡΥΪμαὶ οδρίίᾳ. 68, 49 

ἀοϑαηὲ Πα ΓΘ ὨΙΆ 80. 

7άτὴ νϑῖὸ οοσῖοα8 ἃ ὩΟὈἾ8. ρυἱμηΐθ ΔἸ θ᾽ ο5 ἀδβουῖ- 

ῬαΠιι8. ΠΘΟΕ886 εβἰ. (ΟὈὐοηϊδια Ἰσιΐαν οοὐΐοθμι Ῥαἰαίϊ-- 
ἘΠΠῚ ΡΓΔΘβίδη 15510118. ΔΒ ΠΥ ΒΥΔ Πα 6556 ᾿μ.61]16Χ6-- 

ΤΆΓΩ18, ῬΓΘΟΙθ 5 (γδισεγί, νἰτὶ ἀοοίτ πα ρΑΥ ΓΘ. δίααθ 

Βαθη δ 1118. ΙΔ ἀϊθ5. Ἰπδισηΐβ, ἃ Ομ, ΕἸοπιπιοίϊξ νυ, 
ἀοοῖ. 1 γα] αΐθ ἱπιρεϊνανί μηδ, τὶ ἐοΐαμα πο 6061-- 
Ομ ῬΓῸ ΠΟΡῚ5 (ΠΠσΘη 18581π|6 δχουίαγοί, ἰὮς απο 119 

. Πιου 8. νου ηϑο}!}8. ἤθθο δα Πο08 βου ρδιῖ: ,» Οοάοχ 8ῃ- 

ἰσαυβ οϑὲ δὲ εἰρη βϑιηθ βουιρίαθ, Ὑεΐθυθθ ἔογπιδθ 
ΒΡ᾿Ρ ΓῺ ἢ δἰ Ε ρα ο5 Ιοοἷ8 οχοθρὶϊ5 βουναίδθ, αὐ Πρσατα 
80 ἰθῃΊΡΟΥΘ, 41π0 βουιρίανα ααϑαγχαία τημίϑία δβί, 6χᾶ- 
ΤΙ] 6556 ΒΌΒΡΙΟΟΙ5. Αοοδαϊῖ, τὲ σοπρομπάϊα νοοᾶτ 
Ῥμ]ονι πράγματα, χρήματα, σωτηρία, ἄνϑρωποϊ, τυιἱδῖ 
ἴεν φαδίοσνθ, παβμδπι Ἰηνθηϊδηίαν, Ῥοῦτο ᾧ ὑρίαυθ 

Δἀβογιρία πη, ΟῚ 8 Ρ8ου!ρίατη, οἰ ομηπῖπο ᾿τογασατα ἀα- 

οἰχβ ΧηᾶρΡη] βυπὲ, τηϑίοτεβ δάθο 4ᾳαη πὶ οοδίο 5 5860, 

ΧΙΠ., ααοίααοι νἱαϊ, αὐ (δϑβείδηο ΔΗ ΠΙΖαΐΟΡ 6886 νἱ- 
ἀφδίῃν, “οι ΘΆΘΡ 6 ΤηΪγ6, οἰϊδπι ἴῃ ΤΘΡ5 πηϊπα δ, 
αἱ 1Π Ψ ΟΡ 6Ϊο. δηΐθ σοῃβομδηΐεβ ποηπαπαμδιῃ δα 0, 
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οὐπβθπεε, [ἡ ῬΙΌΓΑΙΣ ποχηϊππάπα 1π᾿ εὐς οὐ μἐ δῶ δ: 
ΤΘ βϑῆρον ἧς (ῃμυϑηθδηα ἤις; ἵ..6.. 28). ϑαρρδαϊίαι, 1 

Ποχμαϊηἶ 8. ῬΡΟΡῚ 8 ΠΟΤ ΑΓ 8 88 6 Ρ 1118 ουγ αὶ, δἰ τα χιπθ 
Τοϊαοϊδμαο 886 ἀθοὶρὶ φραϊϊξαν, απο Ἰἰργοὸ ὙΠΠ. τηδηϊξε.- 
βἰἰϑϑί πηι δϑὲ, ὉΔῚ εἰΐαμι ν᾿ Θρ 610. ᾿δηξδ νοσδ]Ὲ 5. οἱ - 

εἴτ; δὲ: 116 ρεσοαΐ, αὐ Ὁπηπῖπο μἷο. ἶθον ὙΠ. πορ! σθη- 
{ϊπι8. βογὶρίιι8 νἱἀδαίαν αααῖα ολθίθνὶ.  οᾶθχ Ῥνδείοι 
ἰοίϑμι. ΤΏμοΥ αἰ Ις Ηἰβιουίασαα εἰϊαιμ: Μδγοελπηι ΠΡ 6] πὶ 

οομίϊηοῦ,. 5εα ουπὶ ἢδο ἱπϑογριίοιο, “Μαρκελλίνου. ἐπ 

“πῶν εἰς Θουκυδίδην σχολίων περὶ τοῦ βίου τοῦ Θουκχυ- 

δίδου καὶ τῆς τοῦ λόγου ἰδέαρ. ΑΘΔεβὶ οἰΐαπι νἱϊα ΤΠὰ-- 
ογ ας Δ διοίοτθ ἱφποίο οοπϑᾶγοϊπδία. 8680], 4189 
1ῃ, γηδνυρὶπο ἰδραπίῃγ, πεῸ πη]τα. σαπῦ πΠΘ]Ὰ6 δὐἀχηοά πὶ 
δτανία. “, Ταμι Ε͵δηΟ.. Οοοϊϊεπὶ 46 Οτγδβοὶβ 116 γ 18. ἴδ πη 
ΡΙμΕΙ 5. πϑπαϊπῖθι8 θ6πα σταθεῖ Ροπίρηῃϊιαία οΟρία ΠΟῚ8 
ἴαρία εεἰ. οοἤϊοοα οπαροι868. ἀβϑανρδηαὶ, 408 νἰν 116 
ἀορ ϊδδίπαιϑ ρεγϑουαἰδίι8 ογαΐ. ϑυπῦ ἰβηηθη ΟΠΊΠ68 Γα- 
οοπΐίοναβ. Ετοχιτι ἃ 16 185 μητι8, ἐπ΄ δΙΡ]] οἵ μποοα Μοπδ- 
ΘΘΗἙῚ η..298. 5'σηαίῃ5., δρῃὰ πο8 τι., 6χ Ομὶο ἰηϑαϊα 

ογρίποι. ἀποῖΐ.. Οαπὶ ΤΉ] υβομ5 ἐσ οαἰδίοσο Ὀ1}0}10-- 
ἴπροδθ. βου δῖξ. 6886. .»» θΟΙΩ ΡΥ ΘΙ ΠΌΤ, ἔογταα πηθαϊα οἿ"- 
Ἰοῃρᾶ; -ϑρεγπθ δ αυϊπίδην ἔδυ ραγίθμι ἃ πιανῖθαϑ 
δοιαθϑίτι, 88 118 δ] θρδηίοῦ εἰ δοοαναίθ βουιρίμῃι, θ0Π0 1115 
δὰ 1, 1. Π, οὐ ραγίθι 1. 1Π., ρᾶγοῖῃβ8 84 σοϊίαιοβ, δὲ 
ΧΆΓ115 Ἰδοι Ομ .5. ἴῃ ΔΓ σ. Ἰπδιυποξα μι, 886 Ὰ}} ΧΙ], “' 
Οράοχ 126,, ἀρὰ πος Ὀ.,-. 110 τεφδπίϊου, εἱ ξονίαβϑὶϑ 

ἀφηλιπι Ῥοϑὲ ᾿ηγϑηίδτα δγίθμι ἐγ ροσυα Ισαχα βουὶρίαϑ, 
Ἰάθοσυθ ἑαδηίαπι Ρ6. αἰπηϊἀΐατα ἔενς 1 νῚ 1. Ῥαγίθηι ο0]-- 
Ἰαἰι5. (οά. 185.. δρυα. πο5 .5, Εχ ψ δ 115. Πϊβίου οἱβ πλα]-- 

ἴα ἱγαρταθηῖα οομϊπϑῖ,. πὶ 4108 6 ΤἬπογά. 1. 1. ς. 94 --- 
96; ἰόναν κελεύοντες. οἱ: ΑἸ ἔνραρηηδηΐαπι ο. 97. Ουο 

᾿ δορούμης. Θῃθηάδί]ο 68 ΤΣ Ζοίογῖὲ οαρηιρίο “ἰάμηαθ κα-π 

βουϊριδε, 486 'Ῥεγβδιοδθ διιηϊ. : 

]άρα, Οοοίἑογια ἰϊαπι. εχ οοάϊοαμη π|85. Ογᾶθος, 
οδἰδϊορο γεμεοίο ἃ Ζαποίέο Ἄεμοι, 1740. εαἸΐο Ἔροοϊπιῖπᾷ 
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δουϊρίαναθ ἀἰϊνθυβί (αι 8 οοά, Ζ᾽οποίϊ 1. 1. ὁ. 1 ---89. 1η1. 

σοπιρ θοϊθηίία οΟἸ]οροναὶ, ααὰθ αἰϊππάα ααοαιθ δοοδ- 

Ρίπιι8. Νϑααθ ποριοχίπηι8 486. ΘΣ οοἄϊοο ζισαμηδηϑὶ, 

αὶ ρυΐα5 Μουρομῖ, ἀθἰμμ 46 Βυτγιιδππὶ βοοπηαὶ [πογϑδὺ, 

οἱ πὰπο ἐπ ΒΙΡΙ οί μεθα Ασαάεμιαθ. ᾿ράαμπο - Βαίαναθ 

βογναίαν, αὐποίανὶν 27) γέξεπιδαοιμδ ἴῃ 6] θοίλα ῥυϊμοὶ- 

Ῥαπι ΗΒ ΟΓΙΟΟΓΊΙΠΊ, 

[{ὰ Ηἷο οὐἴίαν ἱπᾶοχ οοάϊοιηι μοι Βα 6 ΘΟ] οτιαη. 

Ορίον νοίμα δέερϊαμὲ ἴῃ μᾶο δάϊι. οοά. (νθέ.) ϑδέορη. 

Βαριίζίομδῖθ -- ἫΣΞ ῳ.-Ὁ Ὁ 5, οὴῤι Βα. 

ἃ 4ο ποππαπηπδμι αἸΡαπὶ Οα-- 
πη γαΤῚΣ Θχοονρία - 

Νυοογ[οἱοίαπιιδ 8. «Αἀγιωιαοίϊαχιιξ ---- 

᾿οἰϊοσὶὰξ Οογρογὶβ ΟἸγίδέδ 

Βατγοοσοϊωγιδ :-- 

ΟἸατοπαοπίαπδ --- 

Οταονίαηιϑ8 --- ῬΞ 

Ἡορίτδ -- το Π 

(ὐαδδοϊαγδ --α 

1)απίοιμα -- 

Γ «Αμωριιδέαπι8 

ἹΜοδηιιθηδὲ8 τα 

Ζιπαονθοποιϑία 

Ῥαγίδίπβ Α. 

Ι | 

ὭἜΒΌΘΌΩ 
ΨΥ ΥΝΥΤΥΕ Ὁ ΠΝ τὰν ἱ | Ω ἐΕΕΤΕΤΕΕΤΈ  ιε 131 

-- Ομπι. 

.- Α«4:. 

-- Οἤτ.. 

--- Βαϊ Ὃ 

-- Οἱ. 

ΓΙ 18| ΒΘ ὦ Ὁ: 
(αυϊ ἃ Πεσ. ποι αἰ ογῖ, ἀπᾶάθ ἴῃ 

ϑ0Π0}115 Οατϑθοῖβ, ἰῃ 4αιθυ5 ῬΑΓ[88. 

ΠΟ. ΟΟἸ] αἰ}, φιοπίδι Β85. Β491}16}-- 

86Π1 8151 Π δὲ 5011 086 1 65’. ἰἰξογαπαι 
Γ. δ δια] μλ}}8). 
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"1: ς. Ῥαγίδίπεια ἰδ ὀινλολυῦν ὐννώτνο» (Ρατ) Η. 

δ νΔΑΡΉΜ ΝΥ Κπολο τὸ τς 
ἐν τ πὶ σ--π Κι᾿...-ῸὃΘὃ -π}ὀ .-οὸΨ πὶ .Κὶ, 

᾿ θην “Παΐωθ τ π-ὶ -- - -- -- 7. 

ΤΠ  }͵αϊϊοαπιι --- -π-ἰ πὸ πιο σ- ἤω 

Ἧι 1 αμνθηξίαπωδ. πα΄ τ ἐπ -- 1 αν. 

4. “Μαγοίαπια - -- -- --- Ματο. 

ζ..: γ. «Ῥαϊαΐξίμιιδ -- -- .- --.--- ὩΡαΐ. 

ΤΑ Μοπαοοπϑὶβ τ. εἶνε Οἰτμθ - (Φοη.) τι, 

ὑκῆήει τὶ πὶ δ. .5-Ὁ γι -" ἫΝ οὖ, 

ἌἈΔ - - δετὶ -- -- | 1.5. 

Τῴ,͵ ἡμμα, -  -ὖ πτ-τῖἷ᾿ -πὶὖἷ. - 77 επ, 
ὑν; “Τιραμποηδὶα πο πο πὶ - Δμρά. 

φὐδῥνάδνωι ἴα τπωγρῖπθ θαϊέ. δρρκαν ποίαϊδια 

δ᾽ ἀδεϊσμδὶ --ς -- .- πιατρ. ϑέορ]:. 

7 -ο -τ ἃ Τμβαπο δαἀβουὶρίαμα -τ' --α 75. 
ταὶ - 7)ιεοίοτιο . --ὸὄἝἅ.- -- --- Ζ1ποί. 

ἐπ᾿ 

Πρ εᾷ ΠΗ οοϊοθβ εἰϑὶ βαϊβ ΠῚ βυηΐ, ἰαϊεπὶ ἰάπιεπ 

ΘΟΠΊΡΙατο5 8111 ποῖ ΟΟ11611 1π ΒΒ] οἰ Πθοἷ5. Π|8]188 τππαχί-- 

τη6; ὉΠ08 Δίου νΘ οἰΐαπι π᾿ ΑΠρΙ]α οἴ ἰπ Ηἰβραπία. Ὑ]ὰ, 

ἘδΡγ. ΒΡ]. Οτ. γο]. Π. ρ. 7929. 54. εἀ, Ηαυ]. Ἐπίδπι 
Ῥατῖβιῖθ σα πε ποπάμστη οοἸ]αΐαμη δχϑέωγε ἐδϑέαξιμ" 

Θαϊα5 ῬΆΪΟ]. ἃ 1818. πο, 1. Ρ. 140. 3). 

5) ΕΝ ἴπ ἀπΠτοχὶς δα πος ἀαιὶς πιθπιοχανῖξ Δ] απο σο- 
᾿ ἀϊσομι ἰὐὐτὰκ ΜΉ ΤῈ ομασίβδοθιμι ροϑὲ ᾿πνθηΐθηι ἀτίθπι ΠΡΤΟς 

ἘΥΡῚ5 ΘΧβου Ραμ αὶ ἔοτταα πιαχίπια βοσρέαπι, 4αθπὶ ἃ ΠΟΒΊΧΟ 
Ῥ. Ὡσῃ ΟΥ̓ΕΘΟΥΤΘ 5ι5Ρ ΟΘΥΘΏΊΕΙΣ, ΠΪϑὶ Ὠἰσ ππταθγο 126, 1116 πιι- 

ἹΠΘΙῸ 261. ἱπϑῖρσηΐί5 6556 ἐχαδεογθίασ, Παηΐᾳαθ ἱπ οοα, Ῥα- 

ες Ἰαϊϊπο 150.., ΕΧ νΔΥ118 βουρίουίριιβ σο]]δοίο, ΟΥθιΖθσιδ οἰ 181 

ποπμι116 ΤἬογ 1415 ἔγαρταθηΐα ἱπθαρσανῖ!; βεὰ ς ΠρΡοχ νϑὶ 
ΘΥΙΡΌΥΡΊΟ τι ᾶϊσθ αἰ ΠΟΙ σὰς 6βὲ Ἰθοίμ. 

΄ 

ν᾿ 
δζιὰὮωμ 
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σαν. 1ΠΠ. θ6 ῥυΐπιο οοάϊοιμι βΌΠΟ 6, (ββθίδητμν, Απιρτιβία - 

πππ|, ΟἸατοπἀοπίαπιμι, Ὑ οποίαπι, Ῥαγβίποβ Α. (, Ἔ, 

φομηρ]οοξοπίο οἱ ἵπ ἔγεβ {1185 (8) 55, ἀὰρ. 8) 6]. 

γε, 0) Α. (Ὁ. Ἐ4) ἀοδοσιθοπάο. “ 

Ρ οβἰφυαι δαΐθιῖ, ααΐ οΟα 6685. οΟ]1δ} δα πὲ, ἱπέθ Πα χϊπητι5, 

486 ΘΟΓΕΠῚ διιοἴοΥ 88 51, ̓ πα4αϊγθηά απ 6ϑί. 88.185 εηΐτη Δ Ὁ 

1115 ἰᾶται δϑὲ πιοηϊτπαιη, ΟΟα 1068 ΠΟ 50] 11 ΠῸΠΊΘΓΔ 608, 
βεὰ εἰΐαπὶ ροπάδγαμ 08 Ἔ886.. Ὁ υοοῖτοα- ΡὈΡΙπΙαπι νἹ- 
ἀοηδαγη οδὲ, πῦτὰ ἴστίθ Ὀ] 65. ΘΟΡᾺΠι ἐκ ππὸ ξοπίδ 

Ὑπδ παν τη, ἰἀδοααθ σαπογὰ απδθάδπι νεΐθυαμα 0 το-- 
ταπὶ οομϑιϊ δ ηΐαγ,, δὲ ἀαϑοπδ 1 ΠΟΡᾺΠῚ δι} ταῖο Ἰπίαι" 
ἴρϑα δἰφιιθ βεχιβ. εϊηάθ γε ΓῸ οἰΐαπι βεπογα ἴρ88 ἴῃ 
ἄπα8 ρϑιυΐεβ πηΐποῦῈ5 86ιι βγη} 185 ἀἰν!ἀδπέμτ, εἰ βίπρα- 
Ἰουαπι σοαϊουμι αυἃ ᾿γοργίαχη 8], ΘΧΔΙ 8 ὉΠ 68ἷ, 

566 46 δὶ5 οὐμηῖθ8 πῸ]118. ἀπαπδηα δαἀϊίογαμα ΤΗποΥαϊ- 
418 δὲ οὔ τϊοουαμι 46 δὸ εἰἰδραϊαιπίαπι (4πογαχη πἰγο-- 
γτυσπαᾷαθ ἱπάθχ ἱπῆγα οἂρ. Χ. Ἰδρείῃυ), δηΐθ ποβίγαβ 

ΟΡ βογναϊϊοιββ οὐ ἰἰοαβ βουῖο οορίανιδ, απ παπαπι γἰϑηι 

γηοηβίγαγο ροίϊεγαπὶ με ΠΌΚουὶ ΤᾺποΥ ἀἰ 415 φαϊουιαπα 
ἔλο116 Ῥυϊποῖρὶβ 'ῃ Ῥυδοξίαϊίοπθ νοῦρα: ,9. Ηοο᾽ ἔδο!]δ δπὶ-- 

γαϑἀνευὶ ροϊεϑὶ, ἄπο5 (σοα 668), α]θῈ8 ὈΥΙΠΊΤΠῚ 115118 
[ας Ἠυάδβοπαβ, (ἀν, οἵ Ομν.) φ᾽θγαιααθ ᾿πΐϑν 86 οἱ 

ρυμα Πδηΐοο, ΟἸαγεπἀοπίδηαμη τηϑρὶβ οαπι Βορίο εἰ 
(ὐδϑβοίΐδηο οοηδθηΐγθ, Βα5] ΘΕ 86} δυΐθμι δὲ αγδονὶδᾶ-- 

ΠῸΠῚ τηθάἷο8 Παοαἀδιη πο 0 6886, δὲ 8860Ρ6 δ πάθῃ 80 

δἰ ΠΡΌ ΠῚ ΒΟΥ] ρίασατα μά θ6ΥΕ. “ : 
Ῥυῖπημ τη Ἰριταν οοἀἸοαγ σεηι8 ΘοΟΠΙρ] δοξαχ (4556-- 

Ια, Αὐρυβίδ ΠῚ, ΟἸαγεπάομπίδμπιπι, ᾿ πδίαμ, Ραᾶ- 

υἸβίποβ ἃ, ὦ, Ε. Αὰά φοβ ποπ στᾶγτο αυϊάοπὶ δοσθαϊε 

οἰΐαπι ΒΔ 51}16 818, δὲ ΤῸ γπαχὶη]8 ΠΟΙ ΠΟ ΆΘΤ δἰ ΐατ. 
ὙΙμαοΡοπθι 5.5, νϑυι πουΐγαπι δά Ποὺ σοητ5 γοΐθυνϊ 

ΡΌ886 1πἴνὰ Ῥαΐθο!ῖ, 8564 τὸ ποχῦτα δουιτη, 4809 αἰχὶ- 



ΠΕΙΌΒΟΌΕ ΤΒΙΒΌΘ ἘΆΜΙΜΗ5.. σι 

ταῦιβ, οσδϊομμα ἀοπιΟΠβ σ πη όν. ποπμ]]οδ. Ἰσοοϑ, δεῖμα 
εχ ῥυϊγα Πἰθυὶ ἐπίεῖο Ῥειιοϑ8. νλήροεῖβοιρ δἰμοεί: ΄ᾳ ̓4υΐθυϑ 

ἃ᾽Ὁ ΑἸ ῖ8. οὐ οὐ δα8 ΑἸ εσαπΐ. ἡ ᾿ 

'» 49, νυϊρο ὡς ἐπιπολύ. (889. χάρες αΙ. οι Αι ᾳα 

εν την {Β8ϑ8. Υἱπά) ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. 

τ μπ--π τνν. πρότερον ἐν τῇ γῇ ταύτῃ. (,488.. Δυᾷ. Ε!. 

. ρη. Α.- 6..(865. Υἱμά, εχ Ῥϑεὶρ . ἐν τῇ γῇ 

᾿ “ταύτῃ πρότερον. ν 
ὑμππ -π νυϊρο τὸ πλεῖστον... ἐδώ. 36 Χ λῶν ω οἱ 

ψιη4.) τὸ πλέον. 

Τ, 18. Ἑλών. (655. Απρ. 6]. ει. (Β88.) ἀνελών, «εἃ 

ἂν ἴὰ (258. 0]. (Β48.) ἱπάποϊαπι, ἀπᾶ6 ἴῃ 8118 

τ νι Βὰϊα58 σεμογὶϑ Πρ υῖ5 ἀθοϑί, Οἵ. ΠΙ, 104. 
ς--.--- Ἐξήεσαν. 6455. Αὐρ. 6]. ὕεπ: Α. ἐξίασιν. 

μεν 16. νυϊρο βασιλεία. (489. Δυρ. (]. γε. Α. ἐξουσία. 

- -ῦ νυϊρο ἀπ᾿ αὐτῶν οὐδέν. ((4858. Αυρ. Δ. Ὁ. (889. 

ΟΝΙπα, οαπὰ [μ6ὰγ, εἰ Ἐ..) οὐδὲν ἀπ᾽ αὐτῶν. 

-- --ὀ Φανερὸν μηδέν. ὅρα Αὐρ. ὉΙ. γεη. Α. φανρ: 

"ρὸν οὐδέν. 

"Ἰν, 91. Μᾶλλον ϑαυμαξόντων. (ὐλδϑ.: Ατιρ, γε. Α. ὅμαι 

- μαξζόντων μᾶλλον. 

ο Ηπουβαὰθ Εν ποπάμπι σοΙραΥτ, ΠΌ 612 κι ἀάρρμ ' 
αυϊθέπη σοηθυ θ᾽ 6586. 6χ εἰὰ8 ΘΟΠ86η81 σὰ Α. εἰ (. 
οἴδτ ν᾽ ἀρ πῦιδ8, δε δἰϊαμι τε] λ05 ΠῸᾺ ἈθαύαΓΘ, Φοη 
Βμοϑοοπηιι8., ΟΣ 

. ῬῬγδοῖον. πὸ8. ἐο!οεβ. δοσθη 8688 ἀνόδ ξονὶδβϑὶ5 
δ λλονυοεὶ εἰΐα πὶ Ῥαϊαϊ πα, ἡπθῖι ψ6] ἴῃ 16 νἾ8811118 
ΤΘΡθ8. 88 Ρ βϑϊπη6 ΟΠ (Δ 8586 18 ΠῸὺ ΟΟΠΒΡΙΓΤΘ. Ῥγθεοθ- 
ἀδῃίο. οαρίτ6. ἃ ΕἸΟΙΤαμ,6]19 οὐβεγγδίμτα ἰθρίμαμ8. Αοὸ 
δᾶπ6, αυὐαπν 08 ρ81 ἀπ ἴῃ ἤδοὸ βϑηΐθηία ξαϊι 8, ΑἹ 
5 δοου γα  τι8. ΓΘ ΠῚ. ΒΟΓΙα Δ ΠΥ 9 1ΠΠππττὶ ΘΟΏΒΘΠΘΌΜΙ, 81. 11-τ 

Ὀγαι ὙΠΙ, οχοὶρίπιαβ., 4πὶ οαν ΠΆ]]ὰπα ἶο νἱμι Πᾶ- 
ΒΒ εδξ, εχ ργοχίπιο οδρίΐθ ραϊθοιὶ, ξένε 8ειρεν [ἢ 118 

ἰδηταπα Ἰοοίϑ ἱπνθηΐμηιι8 ἰπ απ θ8 οἰίατι Βορίαϑ εἰ το- 

"ααΣ οοα σθ9 βθοαπαϊ ΘΌμΘυ 8 οὰπὶ Ρυΐπηα οἷἶα886. Θοῃ- 
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νοπίαπι, Ὁ φπσπὶ δι θἰπ 1 δἰ ἐν αἰγὶ σοποῦὶ Ῥα]δεῖπ8 

οἷζ ἀδπιυπιογαμηϑ, δὰ 50] πὶ Ἔχοπηρίᾶ τεοῖθ' αβοντὶ 

Ῥοβ56. ἰπιθ] ρίαν, ἴῃ 4υῖθ8. σοαΐο68 ἸΠοραμα, ἀπόταπι 

δοπουιπι μ᾽’ 88 Ρυρπδηΐ. Αἴ νΕΤῸ ἴῃ ἢϊ8 Ῥαϊδιηαπα 

Ἰοῦρθ βδθρίαβ οαπὶ ΠΡ 15. ΒΘΟΌΏΟΙ στη ῬΡΙΠῚΪ ον Ἰηῖ8 

ἐοηϑθη να οορπόϑοθθ, Ῥαμὶ δηΐπι ἴῃ Ἰοο8, 4αῖθυ8. 41] 

ὁο ἴσο ϑ. ΡΕΪΠη86 ᾿Ο]α8815 δϑϑε πη» τηοάο ἀδπιομηβίγαγα βἰὰ- 

ἀαϊπιι5, βίος Βορία5 ἴα Ῥαϊαϊΐητι5 ἰασεῖ, Πἰσ 1}116, ἈΌῚ 

Ἐορία8. ουμι 118, ᾿αϊ Δ οἷα Ῥαγεθηβ βἰαπΐ, ἃ 4118. 

οταπΐθι8 τεοθάϊτ, θα πὶ 86 αϊ αν, 8 Ὁ πὶ ἄπο ἴθ τὸ 

ΠῚ. 8} 5ἰϑἰδμιμ8, ο. 238. οαπὶ Ἀθρ, αὶ, 1{, ὅσοι Ῥγο ες 

οἵ, 57. οαπὶ Ο. αι. 1. φίλον Ρχὸ ψιλόν, 98. οὰπὶ Βερ. 

(Β) Η. γι. {ὶ, κινδυνεύοντες ῥὑτὸ κινδυνεύσοντες, 84. 
οὐπι “Ἄδερ. (6) γαῖ. 11, (8) δ᾽ ἐξῆλθε ρτο μὲν ἐξῆλϑε, 

69. οὑπὶ Η. γαῖ. ἴ{, εἰπόντων ργὸ ἐπιόντων δαθεὶ, 

67. οὐπὶ ἰἰδάθιι ἰγθὰ8 ὧν οὐ (ΟΕ, ς. 82. 8. δὲ 

δχ ἀἰ1Π1|8 ΠΡυῖ8 ἜΧΟΙ Ρ]8 81 ἀεϑιίάθγεβ 1, 18. 14. 45. 56. 

1, 17. 42. 41. Οαἰῃ. εἰἴαπι ᾿ᾶς ΟΥ̓ ΠΟΡΤΡΒἰοἱ8 Ῥαϊαίϊηιιβ 

δαηάθπὶ 886ρ6 πουηδιη α408π| Βοβα8, αϊοαπβ οἱ 

Τιαἴτι8. βοααίϊϊαι", πλόϊμος 1, 7. 50. ἃ]. οὰπι Ὑ δἰιοαπο᾽ οἱ 

Τια1ο, Χερσονήσου ργο Χεῤῥοννήδσου εἰ Χεροννήσου , 
11. ε]., 8δερίῃ8. ὠφελία εἰ ἄλλό τι ἐχαγαηβ. Οὔὑθὰ8 
ΟΡΡομδ8 ἡυϊάεπι δχθιιρ]α βουρίαγαθ ΠΠ]οΡαπὶ οοάϊοιπι 

α Ῥα]. Ῥυδθίθιπιῖβϑαθ. αἱ ἀαὰπὶ 1, 16, Ο. Η. γαῖ. ἵὲ, 

χωλύματα τοῦ (ρτο μή) αὐξηϑῆναι εἰ 1, 26. τάφους δέ 

(ρτο τάφους τὲ) ρῬυδεθοπὶ 1, ὅ8. αὐ ἰσα!απι αὖ ἀπῖδ ἐπί 

Ἰρπογϑηΐ, εὖ δι }}1ὰ; 564 1 1185 πππὶ Ῥαϊαϊϊ 5 δοου-: 

γαῖθ θχδηληδίαβ δἰ, τπαπθὲ ἀπ θίυτα. Οὐπδπαπδπι πος 
88 116 1 ΠΘΡΒΓΘ ΠΟῚ ῬΟΒΒΠ118, απο 18 ηγ. ΟΣ ἰοοἰβ ἱπῆνα 

Δ]1αἰ18,. 1π 4] 8 νοὶ Η. νὲὶ γαΐ, οὔτα Βερ. ἔδοϊί, βοὰ 

Ῥα]. δἱ {τι τασθηῖ, εἰ 1. ὙΠ. παίαγα ρουβρίοαβ ἀρραὰ- 

τοὶ, εχ βθοιηδδα οἰαϑ815 οοαϊοὶθιι5 Ραϊαϊϊπαμα οἱ 1ἰ] τππ 

Ῥιοχίπιθ δὰ ρυϊδπι δοοθᾶθγθ, 

δος δτιθπιὶ ΡΥ ἃ δϑὲ ὩῸΠ 80] πὶ οΥΐπ6, 864 εἰ- 
ἴάτὶ δαοίον! αἰ. ααππὶ ποίας ΤΠ ΠΟΥ 1415 ἰδίου ϊα 



ψΘΥβα ἱπ πᾶν 8 ἔθ Ῥαρῖπα ργδθβίδηιϊα εἶτ 86 Ῥτος: 
θεῖ, φυδπαπδσα βἰπαι] βου δ ΠΟΙ ΜΠ Ὁ]10 ἀδίθυϊου 6858 

οορποϑοϊξαγ. Οὐηϑίας. εἰυΐθπι ῥτυίπηα οἷ δ818 ΤΌΣ 8118 6 Σ 
ἐγῖθα8 Ραυεθυ8 τπαϊποῦῖ 8 δἰνϑ ὑν 8 ΓΔ 1118. Ουδ- 
γάτα Ὀτίπια (δ 5βθδ παι δὲ Αὐρτιϑίδητιι ὈΟΙΡ] οι ἢν, 
Βατητηἶ8 Ἰδυι αἰ θτι5. δχίο! θη 05 δἰ οητηΐα μα ομπηΐπο ὀρ ϊ- 
Ταρ8, 5ῖ ασυϊάεπι τὲ (8886 ] 809 Αὐραδίαπαμ ΡΘΌ]]] πὶ 
βιρενεῖ, εἴ ἴῃ ἀποθιβ Ῥοβίγθηηβ 1 Ργ18 δὲ ρᾶτγίθ βοχίϊ 
ΟΥ̓ διιοίου 8.8. ΑἸ] τ] γι ἀδογεϑοαῖ, ΠΟ ΗΠ ὉΠΠΌΤΕ ΠῚ 
ΔΙΪΟΓΌΤα. δεο Πα] τπαχὶπῖθ σοπουῖθ δυρεδίησ, ϑεά τδ 
Ρυδεβίφηϊίδπι δογὰπι ἰθηετθ Ὀγϑεάϊοθϑϑθ ν᾽ ΘΠ ῸΓ, 
αΠυδπαπαμι δα 6Χ ἰοϊϊα8 ἢπιϊπ5 ΟρΡΘΓ]8 ἰδοίΐομα ορίὶϊπι 
δρραγϑῖ, ΠΟμΠΏ]]6 58] 16 πὶ ΘΧ θη ρΪα ῬΓΟΐδγα αι 8, ἘΝῚ ἀπὲ 

5011 δαὶ οὐπὶ ὑπὸ δἰΐθγονε Ὁ]ΟΘ 18 βογιρίοσεμι ποὸ-Ὁ 
βἴσαπι Τοθᾶδδπι 5. τηθα δα αἰογαπί, Οποὰ ἴῃ δἀ- 
ποίδιϊα δα βἴπραα Ἰἰοσᾶ' ὩΡΡΠΊ ἢ 15 Ἰθοπδῖ5. ἰδ ἢ ασὶ 
ΠΌΠΟ 81πιρ]1οἱ ἴδ᾽ ΔΙ σϑπη115,. ασδτπι δαηάθη ταὶ! ΟΠ ΘΠ, 

π εαἄθια δ18 ἐχσροπογαεπίατ, ἴῃ ἢδο αϊθρυταιϊοπο Ῥδθηβ 
ΒΕΠΊΡΟΙ ἰδπαϊπηιι8. Πἰ84π6 (0888. 80118 σϑῦῃτη Πυράσιοι 
βευνανὶϊ Π, 99. (οὗ, 1. 2. Ρ. 811.), ἀπωλλύμεϑα ΠΙ, 57. 
(ν14. 1, 1. Ρ. 161.), περιστᾶσιν ΤΥ͂, 4. τὰ μὴ πρέποντα 

Ῥιο τὰ πρέποντα ΤΥ, 98., ἀσαφῶς ἰὸν σαφῶξ, ΙΥ, 155. 
Οὐμπι πο Αὐυρ. ΓΝ, 78. βδυρρεδάιίας αὐτὸν ὑπήκοον ὄν- 
τες οπιῖϑθο αὐτόν Ῥοδὲ κατέστησαν οἰ αἸἴα δεηπθ νεγᾶ: 

ΑπαΡο, σαπι ῬΑ], ἐγκαταληφϑέντες ῥτο ἐγκαταλειφϑ. ΤΥ, 
8., οὕπὶ 1|. οἰκήτορας Ῥο οἰχήτορες ἸΤΥ͂; 49., οὑπὶ Τί. 
αανε κινούμενα Ῥγὸ κινούμενοι ΤΥ̓͂, 76. Ἔχ θεπὶ εὐ 

δάπι ἰἰδάθιη δὲ ἀπὸ ἀποῦαβνε 8115 δὲς ὙΠ, 18., βδημεὶ 
ἍΠΙ, 16., δὲ ἴΐξὰ πο ΤαΤῸ Ῥ6Ὶ ὍπηπῈ5 Πϊα8 Ὠἰβιοῦαθ 

δουπδηδ πὶ ΒΟΥ ρίαν ἰπθηΐαγ. 8:10 δἰΐαπὶ Αυρ. 
5018 Ῥυδθίεν  Μοϑβ4. ΙΥ̓͂, 76. νεωτερίξοίτο ῬτῸ ΜῊΝ 

Σ μῶ μαβεῖ,. 
᾿ βδουπαα ρυῖπιί σοάϊοιυτ. σεπϑνῖ8 ἔδυ α σοπδίδὶ 6 

ΟἹ. ὃὲ Ὕεη, Ηοδβ᾽. δπῖτπ δαπηοάυπι ᾿π 6 86 σΟΠβΘΠ ΓΘ, 

ἀοοεπὲ βονίρειγας ἀϊνογοίζαϊεβ,, 4085 8011 ργδερθηξ, αὐ 

' ΠΠΠ ΕΠΌΒΟΌΕ ΤΑΙΒΌΒ ΕΆΜΠ15. ἃΒ81 

' 
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Ι,.21. οἱ ποιηταί ΡΡῸ ὡς ποιηταί, 98, διστάξευιν ργο στα- 

σιάξειν, 88. ἢπ. ομιίδϑαπι αὐτοῖς, 85. ογΐϑδαπι (α 1 

ψὶπα.) καὶ ἐπιόντων. (Α(ἃ, 1, 18.) 564 Ὑεπειὶ οΟἸ δ ῖο 

ἀπὰπὶ ἰᾶπὶ ο. 89. ἐἰοδίπδΐ, ΟἸΙανεπομϊδη5 ΘΠ. ΤΕΡῸ 

βουϊρίαγαμα ἃ 1118. οπιηΐθα8. 110 018. ΔΙ Ρ θηέθιη ̓ ϑαρρ6- 

ἀϊαι, αὐ φασι ὙΠΙ, ὅδ. Ροϑὲ εἶ μή αααϊὲ τάχιστα, 80. 

παράπλῳ ῬΓῸ β' τ ρ οἱ πλῷ; 87. ἐδίδου Ρΐο. παρεῖχεν 

μαβεὶ, 89, εἴδει ροδὲ τοιούτῳ 1η56γ]ἰ4,. 102. εὐθύς οὐῖξ- 

ιἰι.. (ΟΕ 1Υ4, 108. υνὶ ποταμοῦ ρΡοϑδὺ Στρυμῦνος 6. ΤΥ,. 

445. Ὁ] λέξας αἀα1..) Αἰᾳφὰθ. μΒάθο φυϊάθμα ραγέϊτη. ἴη- 

τονρυθιϊθ8 ρανιϊπι πο} ρϑηίῖαα ΕΠ γα νῚ ἱπιραίαηαα βαπὲ, 

ΑἸ δὲ νοῦ πῖο ΠΡ 6. σΘΥ ΠΙΆ ΠΘ ΠῚ βου ρίαν μα βαυναν, αἰ 

ψαῦπι ΥΙΠ, 104, νῆἐς ὀκτῶ καὶ ὀγδοήκοντα Ῥ»ΐο. ὀχτὼ 
καὶ ἑξήκοντα εἰ ὙΠ], 102. (ουτα αῖ.) ἐπὶ τῆς Ἴμβρου 

Ῥῖῦο ἐπὶ τῆς ἠπείρου Ἰόσιὶ. 510. εἰϊαια. 11, 98. 1 Ἰοσο 

οογναρίο καὶ ὁπλίσας --- Πήϑυμναν, ἐλπίξων δὰ νϑνδπι 

βου Ιρι γα. Ῥξορίμβ 84] αι δοοθαϊ. Δ66. 1, (0: ἐβρβᾳ 
μεγίστας οὖν. ΤΥ͂,.18. πεντήκοντα. ΟΝ 

Τογίίασα. ἔπι Πα -ὁκ Α. Ο. Ἐ.. ϑοπηροιίπια, ἴδον. 
ΤᾺΠῚ ῬΥΪΠητ18. ἰαῖα 1. 1. 6, 40. 65] 68. τηΠπιὰ8 π᾿ 66 η- 
βαι θη, ΡΥΔΘβΘυ ἰαν απ Εἰϊϑιη Ῥαγν 88. ἰδ ιμ3α8. {1» 

18.), Ἰπ!ουργοιδιομθβ. (αὐτίκα ργὸ εὐθὺς 1, 1. ἐπεί ρτο 
ἀφ᾽ οὗ 14. οἵ, 90. 99.) εἰ «ἴα νἱτα (1, 5... 18.) 881 π49 

μαρθααῖ. 864. οοἀΐοιμιη Ο. οἱ Ε. ποχυὴν 6χ  Βἰ8. Ἰοοΐβ, 

ἴπ 4 5. 5011 βδουερίπναη αἀαδηάδηα γα θθαῖ,: ἐἰ6Π1011- 
δἰγαπη8. Π|, 18. 5011 ὡς ἐπὶ πολύ ρνὸ οὃς ἐπὶ τὸ; πολὺ 

οἱ ο.. 7. οπι γηᾶτρ. ϑίερῃ. ἐςβεβλήκοιεν 'Ῥνο, ἐσβάλοιεν 
ὅδηιϊ, Π|, 94. να]ραΐαπι φυλάξειν ἴῃ διαφυλάξειν' τα ἰδμξ, 
1, 110. ἐφϑάρη οὐτὰ τπᾶγρ. ϑίθρα, 1π; διεφϑάρη, (δεὰ 
ν]οΙβοίηι ΠΠ, 68. διαφϑεῖραι ἴῃ. φϑεῖραι)νγ 11, 40. σαφέ- 

στατα εἰ 1ΠΠ, 58. εἰκότως οταϊἐαμῖ, οἵ. οοπένα 1, 76. 

Ροβὶ τὸν ἥσσω τηα]ε ἰπίναάαπὶ ἀεί. ΑΔ. 1,. 77. {π|{᾿ 
(δὶ σταγϑαβ ππᾶῦσ, ϑιθρἢ. οοηϑοηξξ.) ΠΠν.40..86. δ]. 
ἴδπι νθρὸ ο8. οοάϊοθϑ Ῥυίμηδθ δὲ βεοιμῆδθ βαηη 6 
ῬοΟΒΙρομθη(ο5 6888 146. [Δ 0118 ᾿η16]Πδἰ τὰν, φαρά δὲ ποη-- 
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᾿. πυῃαμδπι 8011 δὰ ἰουεϊιπι εἰ αυδγίμ πὶ ΡΈΠι18 ἀεΠοίαπι, 
« 
Ὗ 
» 
Ὁ 
Ἵ 
ἕ 

(δοιαὶ Ο. μὐαχίπηθ ἱ. Υ. ῬῬΙαγίπνῖ8 ἸοςῖὶβΒ οὐ ἢ, 1, οοἢ- 

ον ϑηϊί, νἱά. 10. 88. 87. 492. 44. 46. 58. 68. 68. 65. 69. 

18. 16. 79. 80,) οἱ (. (41 οαδίθγαμα τποάο, εὖ ἰη γνώ- 

μῆς. “καὶ ξυνέσεως Ι, 76. μεταστάσεις 11, 16. εἰο., οὶ 

ΩΝ ταοῦο, αὐ 1, 18. ἰπ ἧχεν εἰ ἐςβάντες, ᾿ἰϊθπι ΟἸηΐ580 

δέ ροβὶ ἔπειτα, οὰπι 485. ργορίια8 οοῃβρίὶγαὶ), βου ρίῃ- 
ταῖα αἰ ΠΟΙ ἰόντι ἱπ [δοἸ]οσομι πλαϊαὶ, τἰ διαγνώμη 
(απ Ε.) ἰπ διάγνωσις 1, 87... εἰ Ἰηϑρία 1᾿ηἰΘΡρΥΘι δ ΠΊ6Ὲ - 

ἰὰ δἀάϊῖ, τιὶ ἱ, 144. ροβδὲ ἀποπέμψωμεν νεῦθὰ ἃ δεῖ 4α- 

ππεδαιμονίοις ἀποκρίνασθαι; ἴῃ. 410 8 πΠοΠ Πα Πα 81 ΟἿ Πὶ 

“60. οὐπϑοῃὶὶὶ Ἐ᾿.. βίος αἰότάθθ 1, 189. πη. (οαπι 61.) 

Ροβὲ χαϑελεῖν, ἰπδενὶς τὸν πόλεμον. " Ἐς ἀὐΐθιμ ΟἸΜἶ0 
ῬΘβ8811}118 ΡΥΙΠΙΪ σεπουὶ8 οοὐεχ εἰ ἱπιθυργθίδιϊοῃ 8 γ6- 

ξεν 8. εδὲ. Ἐϊθηΐμι 1, 2. ρτῸ ἀναγκαίου τροφῆς Ἔχ ῖ-- 

θεὲ ἀναγκαίας τροφῆς, 1, 87. ῥοοὶ ἀναγκαῖον ΠΕ ὦ 

᾿Αϑηναῖοι, δου ῥϑυ]ο ροβὲ μᾶλλον δηΐα ρα δα ενοίμ: οἵ 

φανερῶς αηΐθ βιάξωνται, εἰ λαμβάνουσι ὐρώννι ΡΓο δε- 

χομένοις.. Τυμ 1, 82. ριὸῸ ἐπιγράψασϑαι αὐτὸς ἰδίᾳ τὸ 

ἐλεγεῖον Βαρεὶ ἐπιγράψαι αὐτ. ἰδ. τὸ ἐλ., 1, 188. (ᾳιο ἰπ 
1οοο νυϊραίαμπι ἰηἰθγργείαιοπθαι ἱπαρίδμι τ, πθ486 ἰα- 
χηθη, ᾿ἰοεὲ οὰπιὶ Οὐ μα] ϊο Νεροίθ οἰΐαια Ῥαιιβαπὶδ8 [6-- 

οἷα, φυϊάααδπι ται 6586 δα ποίαίἰομ 68 ἀ“οοεθαμ,) 

ποιηϊηδίνο οὗ προφήκοντες 8 51 ὑπὸ τῶν προρη- 

κόντων. Αἀὰ. Ν, 81. Εππάθη εἰΐατι ραβδίμαι ἃ οηηΐ-- 
8 Ῥυΐπϊ σΘΠΘΡΪβ 1.18 ἀδβοίϑοαυθ νοὶ δα δχθρὶα, εχ 
4ΌΙΡ 5 δυρτα, 401 Πἰθυ1 δὰ 1ἃ ρουιϊπουθηῖν οβίθη δυο 

ιυἀαϊήιι8, ργορασαηὶ, Νοππυπηθδη ψΘΙῸ Οοἰΐαπ ΟἸἸΠΩ 

(488. εἰ. Απρ. οοηβοπεϊ, δ᾽ Ρ]ονίαα 86. Αἰ (εἰΐαπι ΟἹ. 
οἱ Ὁ., ηἶδὶ πουαμπι βογρέαγαπι εὐ τον 8 δἀ ποίαν πορ]6- 
χοναπί,) 608 ἀδβογαμὶ (ν! 4. ΨΠΙ, 58. 566. 57. 86. 87. 
92.},. εε ΥἹ, 88. οὕπι Βᾶ8. εἰ Οσ. νϑᾶπι βου! ρίαγᾶ πὶ 
καλλιεπούμεϑα 8εγνανὶϊ. νἱά. 181 ποί. 1. δὰ Ὑ1ΠΠ, 48. 
τῷ βασιλεῖ, τε. ι 

Τλμογά. “νι α 
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ΟἈρ. ΙΝ. )8 5θοῦμάο ἙΟΙοαΠῚ ΡΌΠΟΙ6, 6Χ Ῥα]αῖπο, [1{α]0, 

γαιίοαπο, 11,, Πορίο (6.) οἱ Δαγοίαπο φομβἔδμξο᾽ οἰ 8-- 

486 {γθ8 ΤᾺ1}}11|8, ( ἃ) ΡαᾺ].1τ. μὴ ΥδΕς Η. 9) ες. (6. 

Ναγο.), φιαγαηι βθοιηά ἃ ΙΔ ΧῚΠ 88 ἀν ἀρμμρα δχοϊίαξ. 

δ βαυίμας ϑοου πὶ ΘΟ πὶ Το Π8, 84 4ποά [ἰαϊαν, 

γαιΐϊοαπα8, Η., Περί (6.), Νίαι οἰαπὰβ αἰ ϑθουη δι 

δὰ, 086 Ρϑυΐο διιΐθ ἀἰδρυίαία δα πηΐ», εἰΐαπη Ῥαδι 

([οὐ ἀ5515. οἰΐαπι ΘΟ 6Χ, 4 Ἐπὶ δι ρΡἤηδη 5 νείθυ θη 5 Πὶ 

ἀρρθ αὶ, 88 γαυῆ8, 4π8π| ὃἂἱ 88 18. (6. εὸ ἰμάϊοαγὶ Ῥο8- 

δἰ 1, ποι δίϊπι 46 νῈ,) γϑίθγθηδι δαηΐ, Ῥαϊαϊ πὰ ἔα πο 

αὐάϊπαα8. ἴῃ σεθ8. ΟΥ̓ΠΟΡΡ ΡΠ ΟΙ8΄ Πρ ἢ ἐἰβϑῖπηθ. 80 }}- 

Ρίμπι 6856. 8510 1, 98. 8018 Σιχῦρον βαρρεάίίαν!ς Ργο 

Σχύρον (ςοἴ. 1. 2. Ρ. 972.), 11, 8. κεκωλῦσθαι Ῥτο κεχω- 

λύσϑαι, 51. σημῆναι ([, 73,) εἰ 5111}1ἃ 5116 ἴ ἐχαγαῖ, πα- 

ροξῦναν εἰ 4]108. Εἰ!8 5θῃθυῖθ ἸΏΒ ηΠἶνο8. (δοιαὶ ἢθρ.) 
εἰγοα Ἴθχο ποίαι. Οπιηΐπο ΘὨΪπὶ 11 8. ρυϑθοερία 

ψεϊθυια σναπηπ]α ΘΟ  Π] δ 1086 864 Ὁ, δ᾽ 56 ἤᾶπο 

Ια δῖ δἰνθ υἱιαπι ραϊθ5. Οπδπιοῦνεπι χῆρυξ 1{, 6. 

δἰ 4}1], δὸ ϑᾶθρα σῴξω εἰ σῷος (οἴ, οἀρ. ΧΙ1.) δυρρε- 
αἶ41. Νοῆ πλΐλαμι Ἰρίίαν. φαοά σεηϊίναμα Πλαταιέων 
86 ρον σοηίσγϑαῃι!! ἰι Πλαταιῶν (ν14, 486 οοηΐνα 1. 1. 

Ρ- 329. ἴ βουϊρίαγα αἰβουερδηίθ πποηϊία δαπὲ δα ΠΠ. 9. 

εἰ 1, 6.), πομη πὶ [ἢ εύς Ποϊηϊ πα ἰν ἃ ΠῚ Ρἰαγαίθηι ἧς 

516 ὦ 5ΒΌ 50", οοπδίαπίον ἐπείαν (οΕ 1. 1. Ῥ. 991.), εἰ 

δ τ} ] 6} οοποίαηι ἰδ πὶ πα τροπαῖον ρΡτοραΐ (οῇ, 1, 1. Ρ. 

214.). Ἐδολ 8. τοϊγουΐβ απο οἰεμι βερον αὐεί, ρ]4-- 
οὐ, Ὠἰδὶ εἰὰ8 4 οη8 Ταϊΐο εχ 18, αα86 εχ Μαδγοθι!ηο 

1. 1. Ρ. 911. Δ]|1αἰὰ βδιιηΐ, ραϊογεῖ, υὐ 88Π6,) 81 ἴῃ χβ]]- 

418. σγδιηγηδίΐοο8. δα θη 409 ρα 65, δἰΐαπι ΠοΟ Αὔ' 115- 
θαι δοοὶριοι πὶ ᾿μ 1668. Εο πιεσὶ8 τ] ΟΠ 11, 
Ὧ6 ἤσπο 4υ!άεμ σοὐίσοιῃ ἑτοῖμος, ὁμοῖος, ἐρῆμος, 489 
Βεκκοιὰβ ὙΠαςγ 1] ΠΌΡΘΙ χ δι α}}, ΡΙοσαμιααθ δα ἢ ΐ- 
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ν 

Ῥεγθ (οἴ, 1... Ῥ.. 918. 54.}, πυϑαθᾶπι δυΐθπι κἄν, κἄ- 

᾿ ἤτευτα,, 81η6 ὁ ΒΌΡ80Γ., (46. φῃΐθι8 οἵ. ἰηξγα οἂρ. ΧΙ)" 
ΕΧ εο δμοίβἐ μη 6856... Οὐδηΐορογθ. νΘΓῸ, μαϊο πθνᾶτὶο 

γῈ5 οὔ ποσυαρΐοδθ ουγαα ἔπογὶηξ, αρραγεῖ εἰΐϊϑτν ἴπα6, 
υοιὶ ρϑββίπι. νθυϑί οΪοβϑ, ἣι αΌ]Ρ8 ἀδ ταἰΐοηθ, αἴ νο- 

ΟΡ αΪα αὐδοάδπι βου θαηα βἰηΐ, αἰβραίαίαν,, δαϊθοὶξ. 

᾿ ΝΙα, 5010}. 8 1, 68. (46 ἱππῆς εἰ τροπαῖον), 84 1, 118. 
(46 Ομδεγοιθαθ εἰ (ογομεαθ ποιῃϊῃὶρ5)., δὰ 11, 102. 

(ἀα Αἰοπιδεοη 8 ΠΟΠ.ΪΠ6, οἷ βίο δ᾽ σαοίθϑ 46 ποπη η]-- 

Ῥὰ8 Ῥγορυ 8, αἰ ΠΙ, 8. 88. .81.) Αἀά. 8.10]. δ 1, 193. 
εἰ ἥυδ8. 46 Αἰἰἱοῖβ ἔουπηῖβ Ἰδραπίῃν Ἵπ 8.110]. δὰ 1], 
δὅ8. 62. αἱ. Εὶ 4} 8 ΨΕΓΒΙΟῸ]18. 5111} ἤυπο ΠΙ θυ αυ ατὰ 

δεγτίμηι νοςϑί απὶ (τἱά. Θ.0}. «δ 1, 68. οἱ 198,} οἱ 
Ὑζεῖζας οἰμϊοβαμ βεοίδίογειῃ αἰαιιθ ΟὨ] ΟΓ 6 πὶ ἔμ1886 
(υἱά,, δ 1, 118. 127. ΠΙ, 61. «εἸ8ο1 π|118.. 

Α Ρα]. υὐ «δα Βερ. ρεγνθηΐδπη8, ΠΟ δἰπαθ Ραγ. 
(. υὔὐπιὶ. οΘαπἀοπια8 6886 .ὐ (δι Πὰ 5. 1δ δι δρι σα  α9 

δὶ, 16 Π08 ΘΧδΙΉ 8.15 4186 Ἔχ αἰγοσαθ, ΑἸ εγαπίν, 

δοπῆεηαδίαπι νυ ϊη8. Οοποογήαπε δπηΐπὶ ἰ σοι]. 68 

δἰϊδτα 1π 118, 486 ἢ ΠῸ]]οῸ 8]10. τὸ ρομαρλοιμμῖρα, αἱ 
»ἰαί!ι Ϊ, 9. Ἴη μετανάστης οὖσα ων μεταναστάσεις οὖσαι, 

1, 10. ἴῃ τοὺς πρὸς κώπην Βτρ, τοὺς προςκώπους, Ι, 49. 

ταῦτα φΡτο τάἀδε εἰ 48. τούτους ῥγο τούςδε, 1, 40. 

ἡγούμεθα Ῥτο ἡγούμενοιγ 11, 41. τῆς τοιαύτης ῥτο 5ο1ο 
τοιαύτης, ὙΠ, 48. διαστήσωσι ΡΓῸ στασιάσωσι εἰο. 14{ὶ 

. ΠΟΠΠΏΪΝΙ αυϊάθηι ϑυπὲ ἰοοῖ, ἴῃ 4υἰρθυ8 6 Ο. ἰαμάδάπίαν 
'η8ε 6 Πρ. πο δἀποίαία βιῃηΐ, εἴ νἱοϊβϑίπη, Ομ Δ]1α. 

αυϊάοπι 'π Ο. μάθε8 1, 10. 114. 185. 186. 187. 1, 89. 
αἱ.» ἴπ. Κερ. 1,49. 106..140..141. 11, 4. 91. 96. 99. 84. 
“44. 4]. .ϑε4 δὲ Ἰοοὶ πεαὰθ ἰΐᾷ ΠηᾺ]}1,. εἰ 510 οομηρδι αὶ 

ϑπηξ, αὐ πὰπο οοάϊοοηι, πΟΏΠυ Πα 8 πὶ δὰ ἃ ΠυΚΕεΙῸ 

«δαΐ 8. Θαιο ΤΩΪηΠ8. δορυγαίθ. σΟ]]δί 1 π1.,, δαὶ εἰΐαι 9Ὁ-- 

ΒΟΌΤΙΟΥθ.8 1ἰ16γ}8 δουρὶ πὶ 6886. ἴδοι δ. π|6]Πρ88. Ιη- 
ἀδγάαπα θἰΐαπι ΟΔ ΠῚ ἰγροϊμεὶβθ ποίβϑ: οοα! οι πὶ οοηΐα- 
«1556 ορομδοπίαγ, υὐ αὐμπὶ.1,. 87. απο 6 Βορ. τπεπιο- 

5 
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ταῖΐαν λελύσϑαι δοκοῦσι 'π οἃ. Ῥαγ. 6 οοὐά. Ἐς Η. ρῥτο- 

Γογίαν, οἱ 1, 191. Ἀερ. ἐξαρτυσώμεϑα Ῥτδοθοῖ, ηποά ἱπ 

ἃ. Ῥαγ. {το Ὁ. ἀεϊθυΐταν. Ὑϑυαπι 8] ποὰ οἰ αϑιμοαὶ 

οπιϊϑοίομθβ, 564 υϑρυρηδηιδ8 βρθοῖεϑ, ὙἽΧ 86Π16] 1’ 8[η-- 

συ] ῖβ. ΠΠθν 18. οἰ ΒΘΠΊΡΟΡ βἷο, πὶ 41 1108 σοάϊοθ8 δι 8- 

γαηΐ οὐ] ρΡΔ ΠῚ 515 11πὸ1 6 οοση ϑοδ 1, 608 5181 οοπίγασι!- 

ἔδυ απἰπιδάνογιεβ. (δία 1, 91. Βερ. ᾿ἀκρώνιχος, α. 

᾿Αχρώνικος 5 ρρθα γα Ρουμθοιυν. ΟΣ ΤΙ, 44. ν. 8) 

ϑεἀ φυαηαθαπι 608 ΠΟ ἀἰδιπισιιθη 08. Ριιΐδηλι15, πο. 

δον ἴα 5 δου ρίανα, οοηβιθ!, δἰ οαϊ αι 6 Βα πὶ Ἰπἀ! οἴ α πὶ τηᾶ- 

παῖ, πο αἱ πηδ οαἷι ΒΕΚΚ. Ἀθρῖο ῥυδθιθγηλῖ580᾽ 801 πὶ 
Ο. εἰἴανα, 504 ΄φιιὰθ ἃ Ῥυκορο ἀβουππίαν, ἢδρ᾿, 4886 ἃ 

ΟΠ, (. ποῖα ἐπ ρ ν Π]π5.; οἱ ὉΌῚ αἴδναπο δαϊίον 

ἐοπδθηῖί, Ἀορ. Πογαπὶ . Ῥαγδπι δ 518. 5᾽ 618. [πο] ἅ88 Πὶ 

«ὐϊδοίμη8. Α 410 τηογ8 ᾿ἰδῃηξαμη ἴῃ ΘΠ 0115. Π085 

αποάαπηπιοάο "᾽ δΟΌ851588. ἰδ ΟΡ. {Π. δι ἰποίδν] πηῖ15. 

Θϑααϊίαν αὐ ἀοοσεαπιυβ Μανό, Η. γαῖ. οἱ Π. θὰπὶ 

Βερ. δἄδθο οοῃβθῃξγθ, ἈἘ σα πὶ 80 ὉΠ81Π Ο14556Π| Θ ἤφευα 

᾿δχιβι πα αὶ δι, Αο Μδροϊδῆμ8' αὐ]! θα ἰδηΐαπι 1. ὙΠ]. 

Ἰπϑρθοίι8 Ἀερίο ({5.) ἰδπὶ 810111}}8 68, αὐ δα τ ΠΟΙ ἰδη- 

ἴμπὶ δἰ 56 6 ΠῚ ΡΌΠΟΙ18,), 864. δἰ δ πὶ δἰ αϑ Ἔ πη] ἔα 1} 18 6. 6888 

τἀ ἴς65. Νά Βὶ ἀαο Πἰδυΐ 8011 ὙΠ, 80. τὰ μὲν δή ρνὸ 
τὰ μέν, 84. (οατὰ Μοβα4ι.) ἑαλώκεσαν ργὸ ἑάλωσαν᾽ 8ογ1-- 

Ραμ, 42. (ουμα Ο].)} εἶναι οἱ (5π6 60} μέν ἴῃ πρῶ- 

τον μὲν οὖν οπιτίπηϊ, 58. ἀπεκβοηϑήσαντες ργὸ ἐπελβ. 
εἱ (τα Μο54ι.) ἀπεδίωξαν ριὸ ἔπεδ. ᾿Θχμῖθθηὶ, 66. ἔτι 
Ἰσπονδηὶ, 68. ὡς ΡῬΓο᾽ ὥςτε, 64. ξύμπαᾶντας Ῥγο ξύμπαν- 

τες; 67. αὐτοῖς κακῶν ρῬτο αὐτοῖς τῶν κακῶν, 70. (οχηι 

Μοβαα.) τῶν Συρακ. σφίσι ρῖο σφίσι τῶν Συρακ. εχ- 
πἴρδηῖ εἴ τῆοχ (ομ8 Μοϑαα.) καί δηΐε διέχπλους 5ρέν- 
παπὶ; ᾿αὔδθ ΘΧΘαρία [ΔΘ ΠΠ 6 ἀυρεαθ. Οὐδοίτοα͵ 5ἱ 
ΑἸἸθ1 (ὐλ58. δὲ Αὔρ. δὶ Ἀθρ. δόοδάυμπε (αἰ π εἷλον ὈῬγῸ 
ἀνεῖλον εἴ ἴῃ ΟΠ1185185 περὶ ἕσμα ὙΠ 95., τῆς ἡμέρας ἕκα- 

ὅτος ἐλάμβανεν 57, ἐς πάντα --- τοῖς 86. οἵ, 69.), οἰϊαπι 

101 Μανοϊαιϑ. πο ἔδει ον  οαὶιδα απ 818 πδίανα 
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ἰά ἴποουε νἱ ἀθέων. ᾧ παπψπδπι. δα πη ΑἸϊπιατιίο πηαρὶϑ 
4πᾶπὶ ορίαπι δὶ (889. εἰ Αυρ. ᾿ποι παν ἴδο]Ὲ οοποραϊ 

Ῥοίενε. ( Οὕδτθ οὔτι Ηἰ8 ὙΙ1, 17. νεῦθα φυλακὴν --- 
Ναυπάκτῳ, εἰ 48. ὧν πεορ]]ρὶϊ. οὗ, 47.) 884 αἱ οἰΐαπη τα- 
Ἰἰφαοναπη ΠἰΡΡογ ται το 60 τπϑιποσϑίου πὶ πεχὰ πὶ ρμαΐε- 
[αοϊαμηηβ, Η, υἱὐ Βερ, 1, 18, τὴν πόλιν προφρόδῳ Ῥτὸ 
προρόδῳ τὴν πόλιν, 96. ὡς δὲ Ἐπιδάμνιοι ΞΌΡΡΥΘ580 ἀοἰηάθ 
ἀλλά ρνο οἱ δὲ Ἐπιδ. 5ογ 10 1. Θυοὰ 1. 95. ἴ6. Η. Ῥτο 
᾿ϑηναίονς Ἰερίτυν ἄλλους, ἰά οἰίαπι ἰπ Βερ. ϑυρτοι ἴῃ 
πο ἀεϊδιιπι ει. ΟΕΙ, 97. (ξυνετίϑεασαν.) 140. (κατα- 
στήσαιτε.) Τυμι γαι. οἱ {ἰ, οὐαὶ Ἀοδ. εἰ Η. βομβρίγϑῃι Ι, 
16. ἴῃ κωλύματα τοῦ αὐξηϑῆναι Ῥτὸ χωλ. μὴ αὐξ. 1, 58. 
ἦπι Ομἶ850 αἵ ἀπο ἐπί, οἱ βαδερί 8, ουπὶ Βεσ. 5010 ἴῃ ᾽άμ- 

πρακχιαχκοῦ Ῥτὸ ᾿μπρακικοῦ" οὐχ Η. δοῖο 'π πϑορίθοίο 

᾿ (φασπαθπδηι ἰϊα ππϑπὰ δαρρίοὶο) ἐσμέν 1, 191.. Π6616- 

οἰ8 οὔτε οἵ ἐχϑροί 1, 189. ἃς Φωχῆς 11, 9.5 ἀεἰπάς. ἱπ 

ξυμμαχίας ΡΥ ξυντυχίας Υ, 11., εἶναν ἔτι Ῥτο ἔτι εἶναι 

Υ, 18. Οὗ ὙΥ, 68. 67. 69. 71. εἰ ἱππυμηδιῖβ. ἴῃ Ἰοοἶδ. 

ϑδδρὶ 8 δἰΐδιαι τιπι18 ἰδηΐ απ Βουαμι σοάϊοατα οαπ ΒΘ. οἵ 

Η. σοπνεπῖςὶ, δὲ ἔνδαυεπίϊ8 φυϊάθαι αϊ., αὐ ἴῃ ξυμ- 

μαχία Ῥτο ξυντυχία 1, 838. τήν τε Πελοπόνν, ρτο τὴν Πε- 
λοπόνν. 1, 78. εἶναι δρκεῖ Ῥγτο δοκεῖ εἶναι 1, 77. μετὰ 
δὲ ταῦτα Ῥγο μετὰ ταῦτα δέ ἴ, 118. ΟΕ, {Π, 27, 84. 41. 

1Π, 11... 89, 57. ΕὙΘαιοπίο ν ΤῸ εἰϊδΠὶ Ἀενς, το απο 8 

ἀπο» (Κι. εἰ Η.) ἀοβουῦῖε, 4.1 ἰδτὰ 50}} οοποου δηΐθϑ 
5 ὩΡῸ]ΔΥ ΘΙ ΒΕΟΌ ΜΡ ΘηθΡ 8 Ρϑυΐοια εἰποιαηΐ, ἀοη θο, Ροϑίς- 

4αδι Ἦ. ὙἹΙ., 49. ἀδοιι, γαῖ. δαερα ουμηΐ δα Χ 0 ἀΘϑ 1- 

τοϊϊον; 486 αυϊάεμι πιοχ Ρ]υγ 5 ἀδο]αν θα ηίαι.., 

᾿ς Εξοπὶπι 46 δποίον 46 Βουαμῃ ΠΠ ὈΣΟΥ ΠῚ δὶ ἱ φαθουϊ ταν, 

ΘΠ ΠΟ ἰαν 6 ΠῚ 6586 181 146 ᾿Ιχαεῖ, απο ἃ Ρυπο β6- 
ΠΕΓΘ Β6χοθη ] 1 0015 ΠοῊ ΟΠ γι, οαϊπ8 Γ6Ὶ [πα μεν] 

ἴεγε ραβϑίηα Ῥευβρίοαδθ ΠΟῊ, Θϑὶ σαν ἘΣ ΘὨΊρΙ8 αἰξθυ αι. 

([ηϊτῖο 1. 1Υ. Βερ. 8019 οὐχ (Ὁ. Ἐς 5βᾶερθ οοηνϑηῖμ . ἂξ 
το, 19. 5.14. 16. 16. 18. ἰογ.) Οΐα ἴπιο δἰ 415. 608 ἴῃ 
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ΡΥ ΪΠ218 1Πγ]8 ΠΟ ῬΓῸ ΠΟΥῸ ΒΘΠΟΙῈΕ, 566 Ρ᾽Ὸ ΡΓΠῺΙ αυδτία 

{Ἀγ ΠἸὰ παθομάος αὐι γαῖαν, 564 πο} 18 φαοπίαια δὲ ἴῃ 

ἢδο Ρδυΐα δι οὐ αν ΠῚ ΤΟΥ 1418 βαθρίαθ, ᾳαδια οοαϊ-: 

(65 οἰ υϑάθπι βθηογὶ5 ἀθοονεῖ,, ῬΡΌρ νηὶ νἸατη βεααὶ εἰ 1. 

ὙΠ. δἰψαθ ὙΠ. δίμρο! παίαγαπι διαπη τα ἴα: 6 Ψ6] δἤρει- 

γὰγ6 νἱἀοθαπίαν, Ππᾶθο δϑπίθηιία ποὰ Ῥοίαϊ! ρῥτοβάτσί. 

Ππτοηΐαι 1. Ὑ111. Ἀορία8, 4αθα δάπμιο 1. ὙΠ. πᾶ απ 

Νίαγο. ΠΟΙ ΓΑΙῸ ἃ (488. οἱ Δαρ. ρδυὶθι8 βίαν ᾿ 6 Ή εχὶ: 

μῖυ8, 4005 δἰδαι ᾿Π10 1. Ὑ1Π, δάμη Ἰπΐο ρᾶσο5 

ἴανεὶ (νεῖαι 1. ἰπ στερούμενοι Ῥτο στερόμενοι, 2. ἴῃι ὉΠ115: 

80 λόγον ροβὶ ὑπολείπειν 4. ἴ) οΠι1880 τά ἀπίδ τῶν ξυμμ.) 
ἸΠῸΧ ἀρειὶθ δα σου ἰϑϑἰ πιο8 οοάϊοθϑ Ασὐὶ Οἰν, Όδη. εἴ 

ΒοΥτ πὶ βθοϊαί οι θ8 ἀδἤοῖτ, 810 95. 1ὴ ΟἸ15518 ν 6}. } 185 Τύσσα- 

φέρνους --- αὐτός, 48. ἴῃ «ἀἀἸϊο καί δηΐε τῷ βασιλεῖ, 50. 

ἴμ ἀγγέλλει ργὸ λέγει, 58. ἴῃ πιστεύωμεν Ῥτὸ βουλεύω- 
μὲν γεὶ βουλεύσωμεν, 61. ἴῃ ἅμα ἕῳ ἕξ, 89. πη δα αἴο ἐς 
ὑπερβολήν, 90. ἴῃ προὐκαλοῦντο ριοὸ προὐϑυμοῦντο. 

Δα. ΗΠ, 16. 18. 94. 89. 406.Ὀ Νοη ἀυδιϊαπηαβ Ἰρίξων, 
φαΐ νοΐουὶ σοάϊοὶ, εχ 40 τηϑῖοι μ8185 Ἐδρὶ ἀδϑουιρία 
ἐ5ῖ, πῖο ὙΠΠ. 1γλον ἀοίαθυιε, εἴ ἀπά 8 δἱὲ δαρρίθιαϑ8, 

ῬΔ]. διιΐΐεπι εἱ 1|. φαδηίοροια Διο (888. δὲ Απὰρ. βι πη} 68 
διηΐ, ἀοοδαμΐ Πἱ ἰοοΐ, 1 5 ἃ} 4118 οὐ 1118 ἀ18356 Π- 
τἰαηῖ, ὙΠ], δ9. Ῥγὸ (ἀνεκτὸν) εἶναι Δαὰρ. Ῥα]. Τὶ. εἴη, 
58. ἴῃ Ιοοο σουταρίο ρτὸ να]. καὶ μὴ -- βουλεύωμεν (858. 
Αὐτὰρ. Ῥα]. Π. καὶ μὴν ---- ἐβουλεύσαμεν (μήν οὐπιὶ Καὶ.;, 
ἐβουλεύσ. σὰτη 1.) εἰ πιοὸχ μεταπεριϑέσϑαι ργὸ μεταϑέ- 
σϑαι, δ4. Δυρ. Ρα]. 11. μεταβαλεῖ τε ρτὸ μεταβαλεῖται, 56. 
᾿άθαν οα πὴ ΟΔ88. (εἰ πιαχίπιᾶπὶ ραγίθπι οατῃ Ἐς, εἰ ΜΙ ο54ι.) 

ἔχ τε γῆς καὶ ϑαλάσσης οἵ Χῖοι ἔτι ρτο οἵ μὲν Χῖοι ἔκ τε 
γῆς καὶ ϑαλάσσης ἔτι. Ἐὶχ φυΐθιι5 εἰ δἰ πα  θ8 Ἰοοἱδβ δίπηαϊ 
γ8}}} Γδβί τα εδὶ, φαοα ργαθοθάεηε οαρὶϊθ ἱππαϊπιὰ5, ᾿ρϑὶ 

(855. δὲ Αὐρ. 1ἶο ποὴ ἰδηίαιη Πάδηι 6588, 4πδηϊδπι ἴῃ 
5 ΡΘΙΙΟΥ 15 1015. ΝΝΘο ἀδβαμὲ ρίαμα Ἰοοῖ, πὶ αυΐθυ8 
Ῥα]. 80].8 νϑιδπι δου !ρίυγαμπι βδευνανὶϊ, αὐυδηααδια πὶ 
Ρᾶμοὶ δαηῖ. Ῥονεπθαϊ Πα οχμϊδδυια εἰώϑασι νοὶ] εἰώϑε- 
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σαν Ι, 184. ἐς τὸ (ρτοὸ. τὸν) κατὰ τὸ ᾽Ολυμπ. ΥΙ, 84. 
αὐ τε δα τῶν τριηράρχων ΚΙ, 581. 
τ ρα ἢ. 4πὸ. ὑδηπ6 ρογιϊηεὶ, εἱ αὶ. ). 1]. οἱ 
ὙΠΕΔΜ  βλοειε Ὁ οὐ θῈ5. 1611 418. ΠΡ 18 ᾿πϑῖσηϊ πιο- 
ὧο ἐϊριθαϊαμίαν, δὲ 8011 πηθηιοσα 1} 68 βουρίαγαθ ἐἶνον- 
δἰαϊ 68. βιρρεάιίαηι, Πδ6 4 ὰ85 4υΐα δαί αθη ππ| 5112 60 

τναῖον ΟΥ̓ αΥ 4 ϑοδιϊο, αιιοὰ οχ δα πιοά 5 ἐυ08 ροβίγθ- 
π|ο8 Εἰ νῸ5 δι ομε 3 η61 οἱ ν θυ ΓΤ ἢ ὅθι 16ΠῚ ΘΟ δ ἢ 6 1 

τπαχί τ πὶ ραγίομι ροπίίοι. Αο Φαθῖ165. φαϊάοπι δὸ πηᾶ- 
δὶθ᾽ 118. ἀπο θι8. οοηἤάενα, 4ποά, 4088 Η. ἴδηι 1ἢ ρν86- 
οοάθημ ει 1.18 (πα χῖαια 1166. 80 Ἰπτιἰο 1. 1.) πο ΤῸ 
Βα δὲ βἰησα]αυῖα δᾶ Ρ86Π6 5ΕΙΏΡΘΙ ΠΟ ΠΊΘΡΤΪ δαχιὶ [Δ-- 

οἴδμα, μία ἐΧρ]ϊοδιομε8 δίααθ 1πτϑυρυ δία Π 68 οομ ϊ-- 

πθηΐ. 510 ΕΥ̓, 88 ἴῃ νν. ΟἵὨ δὲ καταφρονοῦντες κἀν σέρο- 

αιἰσϑέσϑαι, καὶ ἔργῳ οὐδὲν σφᾶς δεῖν λαμβάνειν. ἃ γνώ- 
μῃ ἔξεστιν, ἄφραχτοι μᾶλλον διεφϑείροντο (οἵ. 1. 1. Ρ. 
998.) ροϑὶ ἔργῳ «6α11.λογιξόμενοι ὡς. 516 εἶναι ργὸ οὔ- 

σα βυρρεοάϊιαὶ ἴῃ διείργεται τὸ μὴ ἤπειῥος οὖσα (οἴ. 1. 1. 
Ρ. 150.4.)} 1, 1., ἐψηφίσαντο πέμψαι Ῥτο ἐψηφίσ. πέμ- 

᾿ς ψαντες, (οἵ, 1. 1. ρ. 149.) ὟΙ, 6., δουλεύειν ἐβούλοντο 

Ρίο δουλείαν ἐβούλοντο (90 δεηπεηια νευρὰ καὶ ἡμῖν τὸ 
ὐτὸ ἐπενεγκεῖν, αἱ νἱὰ; 1. 1. ». 106.) ΥἹ, 82. Νεᾷιο 
ἀδ α« ἔμπο 1. Υ]., δὲ παθὸ Η. εἰ αι. οαμῃ Δ. ρ᾽δυπι- 

46 δοῦσαν δι 851 ΠῈ6 ΘΟ ΒΡΙ ΚΠ 1185. 4 γα 18. ἀἰδονοραμ ϊα 
μπε 5 πα σίθα 6. Ρουβρι οἰ ατ, 1π6 0] Θι μονα] εἰμογ 

᾿δἰΐαπη ον: ἀοοθδηῦ: ρυϊητα πὶ σομΡ] ον 68. Ἰθοὶ, 1} 4 θει5 
ν 6] ΒΟΚΚοι 8. πηεχὶ πη 8 ΟΡ ἔδαΐοι;, 4 ἀπ δ Πρ064}- 

ἰᾶπὶ δου ρι ασ δ 1}: ρου 6 1 ΘΟ] αἰ ηι γορασίαν!. ΥἹ, 

.99. Τὰ ἐπιτήδεια ἐπήγοντο. Ἡ. Και. τὰ ἐπιτήδ. σιτία ἐπή- 
γοντο. 100. Καὶ οἱ ᾿ἀϑηναῖοι αὐτοὺς οὐκ ἦλϑον κωλύσον- 

τερ, φοβούμενοι μὴ σφίσι εἰς. Ἢ. γαϊ. ροβὶ φοβούμ. τε- 

Ρϑιπας οἱ άϑην. 101. Καὶ τούτους μὲν οἵ Συρακόσιοι εὐ- 
ϑὺς κατὰ τάχος φϑάνουσιν ἁρπάσαντες πέραν τοῦ ποτα- 
᾿μοῦ ἐς τὸ ἀσφαλές. Ἡ. ἀναρπάσαντες καὶ διαβιβάσαντες. 
104. Πρεσβευσάμενος κατὰ τὴν τοῦ πατρύς ποτε πολιτείαν. 
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Η. γαϊ, πρεσβ. καὶ τὴν τοῦ πατρὸς ἀνανεωσάμενος πολιτ. 
1». Τὰς ναῦς, ὅσαι ἐπόνησαν, Ἡ. δαὶ. ὅσ. μάλιστα ἐπόν. 

106. Τὰς σπονδὰς φανερώτατα πρὸς “ακεδαιμονίους αὖ- 
τοῖς ἔλυσαν. Ἡ, γαῖ. τὰς πρὸς τοὺς “ακεδ. Υ11, 8. 

τριήρης ἁλίσκεται) ὑπὸ τῶν Συρακοσίων ἐφορμοῦσα τῷ 

λιμένι. Η. γαι. τῷ μεγάλῳ λιμένι. 4. Θρῶν τὰ ἐκ τῆς 

γῆς σφίσιν, ἐπειδὴ Γύλιππος ἧκεν, ἀνελπιστότερα ὄντα. 
Η. γαι. ροβὲ γῆς ἱπδεγαηὶ ἤδη. Ῥάι]ο ροϑβὲ χαὶ τὰ πλοῖα 
ἤδη ἐκεῖ τὰ μεγάλα ὥρμει. Ἡ. γαϊ. ὡρμίξετο. 10. Ἐπὶ τῇ᾽ 
ἐν τῷ ̓ Ολυμπιείῳ πολίχνῃ ἐτετάχατο. Ἡ. Ὑαϊ. οἴη. τῇ ἐν. 

18. Ναυσὶν ὁρμώμενοι Ἐπιδάνου εἴο, Η. γαϊῖ. αηΐε ὁρ- 

μῶμ. αἀάαηὶ ἐξ Ἄργους. 26, Πρέσβεις ἄγουσα οἵτερ τὰ 
σφέτερα φράσωσι. Ῥτὸ οἵπερ Η. γαῖ. ὅπως. 28. Ὑπὸ τοῦ- 
τον τὸν χρόνον. Η. γαϊ. κατά. 80. δὸς ἑώρων τὰ ἐν τῇ 

γῇ. διαι. Η. ὡς ἑώρ. τὴν φυγήν. 88. ᾿ἀκοντιστάς τε ξυμ. 
πέμπειν τριακοσίους καὶ τριήρεις δύο, καὶ ἀναλαβόντες 
ταῦτα, παρέπλευσαν. ρτο ταῦτα Η. γαϊ. αὐτάς. 44. Οὐ- 
δὲ πυϑέσϑαι ῥάδιον ἦν οὐδ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρων. Ῥγὸ οὐδ᾽ ἀφ᾽ 
ἑτέρων Ἡ. οὔτε ἐπὸ ᾿ϑηναίων οὔτε ἀπὸ Συρακουσίων 

καὶ τῶν ἑκατέροις ξυμμάχων. (ν]4. 8.}:0].) 49. Ταῖς γοῦν 

ναυσὶν ἢ πρότερον ϑαρσήσει πρατηϑείς. Η, αὶ. ναυσὶν 
ϑαῤῥῶν ἢ πρότερον ἐϑάρσησε. (οἵ, 101 αὐποὶ.) Αἱ ᾳυϊὰ 
16, Ἰθοῖου;, ἀἸαὐϊ8 ἀδιϊπ μι ὰ85 ὃ 181 ΘηΪ ἢ απϑπίορθιθ δὶ 
ΕΡΡῚ Ὁ 1 ΓΘ ρυ δἰ 088 ἀθργανδὶϊ βιηϊ, σαν  ἰβϑίσαθ {{0Ὶ Ρεγ- 

8.18 8.11 6886 56 ηἰ1π118. ΟἸοα δὶ πῸμ ᾿ἰᾳ δϑϑαεὶ, 81 δθη 9 
ῬΓΆΘΟΙαΓὰ βαρ θη 8 ΠΠ ΥασΊ, αυὶ Ὗ αῖ. δου ρθῖῖ, ϑρεοίμηϊπα 
οχ 1. ῪΠ|. τὰ φγοιηρία παρ ουθιηα8, τὶ 406 94, ροβὲ εἶχον 

τείχη Ἰῃβουὶὶ οπῆραν, 84. ὥςπερ ἰδόντες ταμίαι ἰη ὡς εἷ- 
δον; 89. δ (ἀγγελίων ἔπεμπεον) τοῦ ξυμπαρακομισϑῆναε 
841} χάριν, εἰ 4. στρατηγὸς ὦν δα Ἑρμοχράτης, 99. πλῆ.- 
805 5ΟΥΙ ΠΣ ΡγῸ στῖφος, μ6 ΥΕΙΟΌ] πὶ που  ηΐ θ15 ῬΤΟΡΥ 5 

8ΆΘΡ 881 π|6 δά ϊθοίι Ὡ} γπ θυ α8. Ροβὲ 4186 ΧΟΡ] ἃ 
8.110 π|011 ΠΠ αοἰ μα θυ Θ, ααϊἃ 46. δ]ϊαιοὲ αἰ}18. ργοηπη- 
ΠΟ πθι8 βἰαιϊ θη ἀπ τη 5ἷϊ, ἴῃ 4υϊδι5 ΒΈΚΚονπ5. ΠΟΥ πὶ 
ὁοάίοιπι δαΐ ΔΙ Θυἴπ18. ΘΟΡ 1 δουρί αγ ΠῚ ΤΘΟΙρΟΓδ. ΠῸῚ 
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Δαλίτανί!, ΥἹ, 105. Μετά το ᾿ Δργείων καὶ Μαντινέων ἐπο- 
λέμουν. Ἡ. γαὶ. ΒΕΚΚ. ξυνεπολέμουν. ( Πολεμεῖν μετά 
τινος εοὔδιι βοηβὰ ΤῊπογά 68 αἰχὶε 1, 49. 11, 16. 4].) 

ὙΙΙ, 4. “Ὥςτε καὶ τῶν πληρωμάτων οὐχ ἥκιστα τότε πρῶ- 
τον κάκωσις ἐγένετο" τῷ τε γὰρ ὕδατι σπανίῳ χρώμενοι 
καὶ οὐκ ἐγγύϑεν, καὶ ἐπὶ φρυγανισμὸν ἅμα ὁπότε ἐξέλϑοιεν 
οὗ ναῦται, ὑπὸ τῶν ἱππέων τῶν Συρακοσίων, κρατούν- 
τῶν τῆς γῆς, διεφϑείροντο. Η. γαϊ. ΒΕΚΚ. ροϑβὶ γῆς ἴπ-- 
βεγι πὶ οἱ πολλοί. ᾿Αἱ πο! οπιηαβ πϑυΐαβ ρεν 1886, δίοσες 
Ὧ6 δχϊθσπηὶ αυϊ θη οὐπ 68 ᾿Ισῃμδίατ., δἰϊδηϑὶ ΠΟ ΟΪ8- 
Ττὶβ γον ὶβ αἰοίϊν, 6Σ πδίασα σαὶ ἔδοὶ!α ἐπὲθ! ἰσίταγ, αὐ 
ἰ4}: δα αϊξατηθηῖο ἐδ θυ οαυθαηι5. 89. Ὁ Νικίας προ- 

πυϑόμενος πέμπει ἐς τῶν Σικελῶν τοὺς τὴν δίοδον ἔχον- 
τας καὶ ξυμμάχους. ΗἩ. γαϊ. ΒΕΚΚ. καὶ σφίσι ξυμμ. ΥΤΙ, 
10. Τὴν πολεμιωτάτην γῆν οἰκειοτέραν ἤδη τῆς οὐ δι᾿ ὀλί- 
γου κεχτημένης ϑαλάσσης ἡγούμενοι. γαϊ. ΒΕΚΚ. δι ὁλί- 
γου πόνου. Αἱ ἔονπηιϊαπι δι᾽ ὀλίγου, τιοάο Ἰοοὶ (11. 89. 
1Π, 91. 41.) πιοάο, εἰ ἴον ἐδιῃρουὶβ ( 1, 85. ἡ σφετέρα 

δί ὀλίγου μελέτη. ΙΝ, 96, δι’ ὀλίγου ἡ παρὰίνεσις γίγνε- 
ται: 1.17. πρὸς τὸν Μῆδον δί ὀλίγου ἡγησάμενοι, ιν 
οοπέγα Μεάοβ ρδθ ὕγονε ἐξγηρτιδ αἴμδεδ ἐμεΐδϑθέϊ8) ὃρα-- 
απ ἀεϑίσηδηίθηι ῬΒυογ αἰ 465 ἀγηϑῖ, εἰ συιδπααπι ΑἸΠ6-: 

Βίθη868 ΔἸ] 88 ΠΟῚ δπθ ἰαῦογθ εἰ ρϑυοα] δ ἐπηρουϊαπα 

8181 ρϑρευίββα ἀϊοπηὶ, ῃἴο ἈΡὶ ορροδίξαπι ἤδη 46. ἰδηηροχο 
δὶ ἀοδεῖ, πηϑ! 18 1ἃ 181 ῥ᾽ 8818. ἸΘΠΡῸ ΠῚ ῶση οἷν 56 

ἴθπεγα σου παν. Ὑ1ΠΠ, 48. Καὶ ἐκινήϑη πρότερον ἐν 

τῷ στρατοπέδῳ τοῦτο, καὶ ἐς τὴν πόλιν ἐντεῦϑεν ὕστε- 
ρον. αῖ. ΒΕΚΙ. ροβὲ ὕστερον αὐάππι ἦλθε. Ουΐαδ νοῖ- 

ΒΥ ποῖϊο 1 ἴρδβα ᾿ρυβεροβι(ἰομθ ἐφ ΡῈΓ ΡυΔΕσΉ Δ ΏΪΕΙΩ ». 401 

ψοοδίαν,, βϑηβηι ᾿η68ῖ, Ια, 1. 1. Ρ.. 9209. ὙΠ1,: 60. Γί- 
γνεται αὐτοῖς μηνυτὴς, προρέϑηκέ τε, ὡς ἐλέγετο, ἐπὶ. 

ἰδίοις κέρδεσιν Τισσαφέρνει ἑαυτὸν καὶ περὶ τούτων καὶ 
περὶ τῶν ἄλλων. Νναῖ. ΒΕΚΚ. ἴῃ ἢπο δὐδαπὶ κοινοῦσϑαι. 

ϑ66 ἀπαηαίδηι ᾿α ἀρ θη ΟΡ σαν πα πὶ οΥ τ, Π6, ἜΤ 

Βα θρθοΐοβ εἰ 068 πἰη115 ττϑσηὶ ἔδοϊδ 5 ̓ ἰδαῖιθ ἰθιθσα ρους 
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{ἐπι ρογου8, ποη Ἰἰοαὶ ἰαπιθη ΒΟΠΊΡΟΙ 115 ΟὈβοααίαπι 46- 

ποσᾶνον ἴθι πο ΓΙῸ ἰην "1 οΡϑοααΐ, οἱ νἰδιη, αδμι ον 

ιοΐ δυότοϑ, ἢ 4108. ᾿π  ποα Π]}"» τον Δ ηγ115, 1ΠῖγΓ6 

οορίπναν. 80}1 ΘΠ] ν Ὁ. 81) βου ριαΓἃ ΠῚ 86 ν 8886 νἹ ἀ6η- 

(αν ὙΙ, 95. υἱὲ να]ρο Ἔχάγαῖιν: Καὶ δ᾽ Θεσπιέων δῆ- 

μος ἐν τῷ αὐτῷ ϑέρει οὐ πολὺ ὕστερον ἐπιϑέμενος τοῖς 

τὰς ἀρχὰς ἔχουσιν οὐ κατέσχεν, ἀλλὰ βοηϑησάντων ᾿4ϑη- 

ναίων οἱ μὲν ξυνελήφϑησαν, οἱ δ᾽ ἐξέπεσον ᾿Αϑήναξε. 

δὶ πεαᾷὺθ ΠΘΙ μηδ μητι1 δοηϊενοβ. σοη ΒΘ θη 86. ΡῈ’ 

φιωαηφιόαγν 801 ν Θαΐθμι ΠΘαᾺΘ Ηδαοκία πη φα 88. ΟἿ, 

4αδπιν 8 οριϊπιαίθ8. ἔγιαβίνα ἀρ συ 6881, ἰδ πη ΠΟΙ. ΟΠΤ68 

Θοουθπδυϊηΐ, 56 ποηπῈ}}} 5}. 1 ΑΒ θη 88 ρου νεποχϊηΐ, 
ὀχρουΐ Ρυϊαπίοιη. Ἰαάδπνμθ, 861 οαπὶ Ἡ, αὶ. ΒΕΚΚ. 
Θηβαίων ρὑτο ᾿“ϑηναίων νεροπδηάαμ ν᾽ θέων. 98. 1η}. 

Καὶ οὐ πολὺ ὕστερον αὐτοῖς ἦλϑον ἔκ τε Ἐγέστης τρια- 
κύσιου εἰο. ροϑοὶ Ἐγέστης οαπι Η. αὶ. ΒΕΚΚ. ἱππῆς, υἱ- 
οὔπαιθ ᾿μ θυ δἰαιθηιὶ 8ρθοῖθπ ῬΓΔΘ 86 ἔδυθηθβ, ἴη88- 
γοπάαμα ν᾽ δαν; 41 Θηΐμα τἀ ν ϑηθυμηΐ, 608 Θα 165 Τὰ 1556 
ΕΧΎ!, 88., ἰάψαα μα, δὶ πο μα Εἰ 5. οπχηΐπο, 5 

Θαυ θιι58. Αἰ μθηΐθη868 ᾿πά !σοραπὶ (να. ΥΙ, 71. 74. 88. 
98. 94.), ἰδοθυϊ ΠΟ Ῥο88686 6Χ σϑιίφαα παγγϑι!οη 8. 61]1-- 

δομιία ραίθι, 100. ἴῃ νν, Καὶ αὐτοῖς ξυνέπεσον οἵ διώ- 
κοντες καὶ ἐντὸς γενόμενοι βίᾳ ἐξεκρούσϑησαν πάλυν πὰπᾶ 
οαμι Ῥαϊ. ριὸ ξυνέπεσον οομῆιπιδμηὶ ξυνεξέπεσον, ηποά. 

ἴαπι οοπίθοίαγα ΥὙἹΓῚ ἀοοι] αἰνπανόνδηϊ. 101. Αἰροῦσιν 

ἅμα ἕῳ τὸ τε σταύρωμα πλὴν ὀλίγου καὶ τὴν τάφρον" 
καὶ τὸ ὑπολειφϑὲν εἷλον. 001 ᾿πιοιρι θθϑ μα πὶ ἰπ ἃ]-- 
ἰθγοὸ δαϊιποϊδίο ἰὼ ἰπιουρυείαιοπθ γποῖ δῖνα ραϊῖο ροϑδί 
δἀάαπμὶ, οἵ χαὶ ὕστερον καί Ἰεραᾳηὶ αι. Η. ΒΕΚΚ., ἀ6 
40 ἰάδηι να]εὶ ᾳιοὰ απίεα ἄς ἱππῆς. Πάθῃν Πδτὶ ὙΠ], 

8. Ῥτὸ γνώμης (ἢ κατὰ τοῦ λέγειν ἀδυνασίαν ἢ καὶ γνώ- 
μης ἐλλιπεῖς γιγνόμενοι) Ἔχ θεὶς ἀρίϊη5 μνήμης, εἰ 17. 
ἐν ὁλκάσιν παρεσκευάζοντο αὐτοί τε ἀποστελοῦντες ὁπλί- 
τας ἐς τὴν Σικελίαν εἰσ. μνὸ νυ]ρ. ἐν τῇ Σικελίᾳ. (οἵ. 1. 
1. Ρ. 178.) Η. δοϊιι8 ρυδθοθάθηϊθ οἂρὶϊβ ἰηΐον εἴκοσι εἰ 
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τάλαντα τεοὶθ δαάϊι καὶ ἑκατόν δἰ 80. οὕτα αν. ξξω το- 
ξεύματος Ῥταερεὶ ῥγο ἔξω τοῦ ξεύγματος, υἱ ἅτε ρτὸ 
ὥςτε 94 ἃ ΒΕΚΚ. γτεσερίυπι, 5866 δύο ἀα) αἰ] οι 115 οΌΣ 

χἱοχίαπι (οἷ. Π,.οὉ. δα Ῥύγη. Ρ. 497.) οπι ἰἀπιὰ5. γαὶ. 
βοϊὰβ ὙΠ, 84. οἱ δὲ Πελοποννήσιοι περὶ τὸν αὐτὸν χρό-" 
ψὸν τοῦτον οἵ ἐν ταῖς πέντε καὶ εἴκοσι ναυσί ἀαὶ, φασι 
νυϊρο ροϑὶὲ Πελοποννήσιοι: ἱπερίε δἀάδπι καὶ οἷ. Ἰάεμα 
86. ἴῃ νν. ἀντίπρωρα γὰρ ταῖς ἐμβολαῖς χρώμενοι ἀναῤ- 
ῥήξευν τὰ πρώραϑεν αὐτοῖς, στερίφοις καὶ παχέδι πρὸς 
κοῖλα καὶ ἀσϑενῆ παρέχοντες τοῖς ἐμβόλοις ομποια αἰ- 
Που]ιαΐθι ἰο0}}}, ργο παρέχοντες, ᾳιοα ἐαμπίδη το] δϑἐϊαια 

νἱνὶβ ἀοοίῖα ογθαν, παίοντες (486 δογιρίαχα εἰϊαπι ἴῃ 
Η. δἀποίαιυν) Ῥγᾶθθθηθ. Ταμ 58. βου. οαπὶ Ὑ]1ὰ 

καὶ τὰς ναῦς τὰς μὲν πολλὰς διέσωσαν τε καὶ ξυνήγαγον 
ἐς τὸ στρατόπεδον, δυοῖν δὲ δεούσας εἴκοσιν οἵ Συρακό- 
σιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι ἔλαβον αὐτῶν μαθεῖ, αὶ νυΐραι. 

καὶ τὰς ---- στρατόπεδον δυοῖν δεούσας εἴκοσιν, ἅς οἱ Σ,. 

-- ῥγίμαυθ οαπὶ Βυδάονίο δπιεπάανὶὶ Ηδδοκ. 567. Τήϊοι 
χεοία ἴῃ Τήνιοι πιυϊαὶϊ, 4008 ὁχ Βγϑάον οοηϊεδοίανα 

Ἡδδοῖ. πο δανοοανεῖδῖ, δὲ 1 ἢπο σαρ [18 οαπὶ (. Σι- 

κελῶν Ῥῖὸ Σικελιωτῶν ἴπ. νν. βαρβάρων δὲ ᾿Εγεσταῖοι, 
ἴπερ ἐπηγάγοντο, καὶ Σικελῶν τὸ πλέον δαρρεα!ίαϊ, αἱ 
πιοπηϊ]α χηΐπ8. οογία ἴῃ δοάθιη οαρὶϊθ (δ αϊξάμ γάρ οἱ 
ὠφελίας ἴῃ ᾿Δργεῖοι μὲν γάρ εἰ ἕκαστοι ἰδίας ὠφελίας) 
οὔ ΐοπι8. ϑιδῖπι 58. 80}. ἢπ. ἴῃ νν. καὶ πρὸς ἅπαν- 

᾿ τὰς αὖϑις, ὡς εἰπεῖν, τοὺς ἄλλους Συρακουσίους αὐτοὶ 
πλείω ἐπορίδαντο ἡυνϑθβ ἴῃ ἀπο αῖ. ποι πεαίϊν5 Σὺυ- 
φαχούσιοι (Συρακόσιοι), φιθιιν δεπίθηϊία ρμοβία!αι, οἱ 
401 ἴὰπὶ Ὁ Ἠδδοκ. γϑροϑιία8 οδῖ, σϑρϑυϊαν, [ἢ δεοάδθπι 
δυ]οθοίβπιβ κινδύνων οὗτοι σπανιώτατοι, οἱ ἂν --- ὦφε- 
λοῦσν ὟἼΙ, 68. ἰοἸ] Πὰν. δουρί α ὠφελῶσι. ὙΠ1, 99. ἴὰ 
Ἧπθδ νϑυθᾶ δὰ βεπίθη δ πὶ πμδοθβδαγία αἰημθ οἰΐαιη ἃ Α}1ἃ 
ἜΧρυσδβα καὶ αὖϑις αἵ λοιπαὶ Μιτυλήνην ἀφιστᾶσιν ἃ γαῖ. 
ΒΌΡρΡΙ αν. ΟἹ ποῖ. Αεαιιθ πιθιμοναθ}}}8, φυδηαιᾶπι 
ὯΟΠ. δεαὰθ ἀμθιαιοι θ8 νδοαιϊ8 εϑὶ Ἰοοβ οογσωρίιι5 
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ὙΠΙ, 94. ἀλλὰ τὴν Ἔρεσσον ἀποστήσας --- παρέπλει ἐπὶ 

τὴν "άντισσαν καὶ Μήϑυμναν, αὶ αὶ. παραπέμπει Ῥοϑβῖ΄ 

πεξῇ δἀάϊι, δὲ νερθὰ ἐπὶ τὴν "ἥντ, καὶ "Μήϑυμναν, υδὶ 

χοροί απίτν, ΟΠ ΕΠ. ΡΟΥῸ ὙΠ1|Ι, 45. οὐδἰίοποιι δὶμ]-- 

δάτα ἴῃ νογθὶβ οἵ δὲ τὰς ναῦς ἀπολιπόντες ἐς ὁμηρείαν 

τὸν προςροφειλόμενον μισϑόν μεν οἱ δὲ τὰς ναῦς ἀπολεί-- 

πωσιν οὐχ (4086 ρᾶτγιίοιαϊα οὐ ἰοπάα ν᾽ ἀδίαν.) ὑπολι-- 

πόντες ἐς ὁμηρ. εἴο, ἜΧρΙεῖ. ΙΡ᾽άριι πρότερον ἢ ἀπο- 

στῆναι, αυοὰ Ὀυκ. ἀεϑιἀογαραῖ, ἐχῃθαῖ, σαυγη ναϊρο . 

ἤ ἀοεῖι, ΟΥ̓ εἰἴαμι 68. (εἰ ---- ἔχει) 566. (ὥςτε τὸ τῶν ᾿4ϑη- 

ναίων.) ἘΠ νϑῖγοὸ ἱπ Ἰθνίουῖθ8 σῈθ8 μϊο 1106 ῥργδεϑίδης- 

εἰδείη αι 886 οϑίθπαι, Δ] ααοῖϊθ5 ραγίίου]α τέ ϑϑηΐθης δ πὶ 

οπογαπίθ πὸβ ᾿ἰρεγδηδ (αὐ ὙΙ1, 81. 86.), Πελληνέων Ῥτο 

Πελληναίων ΜΠ, 106, ΘΧανᾶῃ8, εἰ 8}118 ρϑυν]8 τηδοιι- 

115. βου! ρίογθπι ρυγρδηβ. 86 ομμηἶα ΘᾺ] χη Πιι] 868.- 

ἀυ]ϊ οογγθοίοσὶβ, 41 88 581Ππ|6 βΘυ ΠΙΘ Π8 1 δουρί τα πὶ 

ἰταϊ5 811,9 ΠΟΙ. ΤᾺΤῸ ΨΕΙῸ οἰΐδηι 8188 ΟΟΥΓΘΟΙΪΟΠ65 οἵ 

ἐχρ!ϊοδίίομββ ἱπία]ουὶδ, εχρθυίαμπι 6886. ῬΓΟΡΆΡ116 γοά- 

ἀππηί, 

(ἀρ. Υ. θὲ ἰογέο οοἄϊουπι ρθποσθ, δ χαρά Β45. ὅν. Ὁ. 1. 
Τὰν, Ε. Ὑἱπά. ρῬονεϊποηΐ, ὁχ 4αθυβ Ον. ἢ. 1. ἀπδηι, 

Ταυτν. Ε. εἱ γιπᾶ, δέου πὶ ἤδιμ]]ατὰ οοπϑεαπηΐξ, απ] 5 

Ῥτδοδίας Βα8. 8112] 46 ΠΡ Υἰ5, αὶ ἐπ ὁθγίδη) οἰβδβθηι 

τοάϊρὶ ποααοαπί, Πρ. Β. 8, τπᾶγρ. ϑέοριι. ΥὙἱοῖ, Τα, 

1566 ΠΊΔΥΡΙΠΙΡ 5, ᾿ 

1 - ΗΝ Βαραραιηδ, 486 ἀθ βϑθοῦ πο σϑῆθγθ ΠΡΓΟυ 
τη 8ΟΥΙρΡίουτ ἀϊἰοθγθηι8, 78Π1 σαγοὸ ἰουιϊατι 8ρ6- 
οἴδμάαια, οαἱ αν. Ὁ. ἴ. Τιαὰν, Εἰ, πα. ἀοσθηβθηι8, ααΪτ 
Ὅς 886ρ6 οἰΐδιπι Β85., ποη ἰδιπθ 1}}18. ΟΠ πο 86 6118- 

[15., 864. αἰϊᾳαδπίο πιϑ! ον, 86. δάϊαπσιι. Νϑπα ῬΥΙΠΊΠῚ 

ΟΥ, βᾶθρθ οὰπὶ 1. ἴῃ δου μίαγδο σοῃοεῖθα5 δα μἀθ᾽ ΠΟῚ 
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πἰύθοῦε θυλβῦϑ, ἐς ΒΕ 45 

ἐποία ἰ8 σοηβθμι.. Εχοπιρία δἷηξ διαΐββατι τῶν ᾿49η: 
ναίων 1, 589.» ἑορτὴν ἢ ἄλλο τι Ῥτὸ ἑορτὴν ἄλλο τι 1, 70. 
ὃν ἔτυχον γάρ Ῥτο ἔτ. δέ 1, 116. ἱπῖϊ., ἐς τοὐναντίον 
καὶ αἰσχρῶς Ῥτο ἐς τούν. αἰσχρ. 1, 190., οὔπω τῆςδε ρτο 
τῆςδε οὔπω 11, 11. εἰς. Πεῖ τάδ δαμάοαι αν. εἰ Ὀ. οομ- 

ὀογάατθ ἀρραγεῖ εχ ῥταθίστηΐβδο ἡμέρα 1, 60., αὐἀάϊίο 
αἰτία μοὶ τοῖς δ᾽ ̓ ἀϑηναίοις 1, 66., οναϊπθ νευ ογαμ δὸ- 

χοῖεν οἵ ᾿ἀϑηναῖοι ἀδικεῖν Ῥγο δοχοῖεν ἀδικεῖν οἵ 49. 1,87. 
εἰ 4118 ριανῖνυ5. (1, 108. Π],. 2. 4}.} πδαὰς. εἰ Ὀὶ 1» ἴῃ - 
πυπηοΥ 5 Ἰοοἱβ (6. ο. ΠῚ, 81. 84. 88, 91. 98. 94. 97. 101.) 
οοπϑρίναπι, εἰ Ὅτ. οαπὶ Δπθορα8 σοηνθηὶ 1, 81. ἰῇ 
ἀλλήλων Ῥτο Ἑλλήνων, 1, 74. ἴῃ καὶ μὴ ἐτολμ. ῥτο ἢ 
ὴ ἐτολμ., 1, 141. οἱ 4]. Τὰν. ααΐθμ ᾿ἰθγῸ ἘΠ: 58118}}}}- 

τηὰ8, ἰὰ αυοά εχ ἐβούλετο ρτο ἐφαίνετο .1, 70. (εἰ 4118 
Τον!ουῖθα5. τϑῦὰ8 ἰδία δπι ᾧ. 9. οἱ 8.), τῶν Παυσανίου 

Ριο τῶν περὶ Παυσανίαν 1, 1856. (δ᾽ υἱ ἴῃ 110 ἐβού- 
λετο, ταθὲρ. δίερμ. οὐμβοθδιῖ!), ἐν τῇ Ρο. ἐς τήν 1, 142., 
Ἰηβοιίο ὅμως ἴῃ γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν. 1514. μενμτημα ὀρλφ' ἡνάμ : 

411ὦ Ρἴανα δααἰϊανὶ, 51. πόδ ο6 5886 ῬαΙΑΡΘΙΩΒ. ͵ 
Μαχίπια ψετὸ ἀππεῦας5 οὐἱαν 1π Ὑἱπά., 4] Ν 

Ῥυϊπιστη, δῇ ἰδυῖα. 8 4υδνίαπι ἘΠ ΡΥΌΣΡ ατα σθηϊ8 τὸ- 

δευθι8 δἰὉ, 1π|τἰ0 ῥ]απε. μδεβίζαμη8. Εἰεπίαι ῬΧΙΠηΟ 
δόμοι Θαπὰ ΠΟΠΏ 81 αν ΓΘ πΐ ἴαπα αΐι8 ϊ5ρα-- 
καιϊϊοιβ σαρ. 11Π{. δια ἰ ν]λπι5., ἴα. εἰϊαΐα ΑἸ} 1: ἀηϊταδα: 
“εν τη. 8 1, 1. οαπὶ 'κ55. Αυρ. Δ, Ο. πρὸς ἑχατέ- 

ρους οὐ, οὐ δἰδεϊπι οὐπὶ 1ἰβά 6 πὶ φγαθίου Α. αὕτη 
δὴ μεγίστη ργο αὕτη μεγίστη δή δο1; 8. οαπα (658. ΟἹ. ἐμ. 
(, χαϑαιρουμένης Ῥτο᾽ καϑαιρομένης μαδοὲ, εἰ 18 ΑἰΙσπαοῖ 
εἰπβιποῦϊ Ἰοοοβ ἔδοιθ ἱπύεηίαθ. Ὑογαπ Ρυϊππ πὶ ἱπ 
Ῥίουϊϑαάε ποῦ. Ἐχϑιη ρον μη, αἱ 1, 1. οἱ 18. οοπιρὶ- 
ψίθυβ οἱ Π]. ῥγο αὶ 8, Ἐς, νεὶ 1ἅσγ. σοιηϊίοα μᾶροῖς 
ἀοἰπάθ᾽ ἃ ρυΐπιο σεπογθ ΘΌΠῚ τποχ δάδο τεσεάειθ νῖ66- 
γπ8.8; ͵Ὧξ Ῥάθ πο δὸ ᾿ρογάποδιηαν, αἱ ἀυανίο. δοσαηϑ8δ- 
Τη0}87 ΘαΪ Ρἱ αν ηι58 Ἰσοἷβ ορὶ ταδί, Ηἰ νεῖ, αἱ ρα]ο 
Ῥοδὲ μϑιϑρίοἰδπι8, τηδχῖτηα πὶ ραχΐοπι [8168 ϑηῦ, 
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αυΐθ8. δἰϊαπὶ 8111} ἰθνε ροηθυὶ8 ΠΡΡῚ 4υᾶγίο Ῥαίγοοὶ-- 

πδηΐϊὰγ. Ναπι γαγίϑοηθ Ὑἰπα. 8015. πιο βυ να σίιτα 

βϑασπι δ αἶτ, (4 φαοα 1. 1. ηαϊπαυ]ο5 ἴεν, 1, 85. ἴῃ τὰς 

μισϑοφορίας ΡΓῸ τοὺς μισϑοφύρους, 48. ἴῃ ἔσω ρτῸ ἕῳ, 

γ4. ἴῃ τριακοσίας ργο τετρακοσίας, 129. ἰη ἀντεπεγέγραπτο 
Ρτὸ ἀντεγέγραπτο, 188. ἴῃ αὐτοὺς ρτὸ τοῖς αὐτοῖς [αςῖιιηα 

δογαΐπι8. Οὐΐδθι8. 4]108 Ἰοοο8 ΟρΡΡΟηΪπημ8, δ] Ὑίημ, 

βοἷος Πργοβ ἰθυ τ οὐ 18 δοοῖοθ μαθῖ: ἴῃ χατὰ τό ρτο 

καὶ τό, 48. Ε. οἱ ὅτ,, ἴῃ παρουσίᾳ ργοὸ περιουσίᾳ 1],. 

13. εἰ ξυνεστράτευε ῥτοὸ ξυνεστράτευσε 1], 29. Τιδ ον. εἰ Ε'., 

ἴῃ σποράδες ρτο σποράδην 11, 4. ἐπολίτευον Ῥ΄ΥῸ ἐπολι- 
τεύοντο 11, 16. ἐθέλομεν ργο ἐθέλοιμεν 11, 89. εἰ τιμῇ 

ῬῖῸ τῇ μή 1|, 48. μἅὰν. 80] 1, 1Π ΟἸΐ580 πεδίον 1], 

19. τ. βξοἴαιη. Ἐπ μὶ85. ΠΡ γ18. δἰϊϑηιλ ΟΡ νἘΠ ααδτα παίι- 

τδπὶ αἶγα ἐδ Ἰανγαη ἀδηὴ ΒΙ ΠΏ ]Π1ΟΥ δὲ απ η} αν δδ οἰαδοὶ. 
114 ἰρίταν 486 ἴαμα] α 6 ἔθυε σθπ θυ 18, 4 αδυιπη 8]- 

ἰότὰ εχ συ. Ὦ. 1.. αἰἴενα εχ ἴϑυτ, ΤῸ, εἰ Ὑἱπά. οοηδίαϊ, 

οὐϊαπίαν. Ἐδδθ ἜΡΓΟ γΆΓΒ8. [8110 118. ΘΧΘΙΊΡ]18, 418}18 
περ! θοίαπιὶ τήν δηΐθ ἡγεμονίαν ἴῃ αν, Ὁ, 1. Τδαγ. Εἰ Τ, 

οὔ., περίξοΐαπι ἐν τῇ ἴῃ νν. περὶ τῶν ἐν τῇ ἀντιπέρας 
Θράκῃ ἐμπορίων ἴῃ 1ἰδάεπι δὲ Ὑ1ηὰ. 1, 100. εἰ τε ροβὲ 
τείχη ἴα αν. Ὁ. 18πν, Εὰς 108, δ, Ἰπΐθι 56 Θορῃ]δηίυτ, 

Οὐοά 58ἰ ηυδονιίαγ,, 4118}158 8518 ομμηΐπι πουαπα 1}-- 

Ῥτουππι δοίου 88,, ΘΔ] ΠΙΘΘΙΟΟΥΘΙῚ δία Ποὺ ΡῈ ΠῈ8 
τηθαϊ πὶ 6556 Ἰηΐον δα, αὰ88 πυασαβημπ6 ἀεβουρία 88 ηϊ, 

εἰ φιαγέαπι ᾽να ἀδργαναίαπι, [40116 1π4 8 ἀρραγθῖ, αυοὰ 
ποπηππααδη ἀυἸἀδῖι 80 ΟΡ ΆΙη, 88 θρὶῃ5 ΨΘΙῸ 4}} Πὰ- 
ἴπ8 Ῥανεθυ8 8ἰαϊ. Νὰπι αἱ παπο Ὑἰπά. ἰαοθδαιαβ, στ. 

εἰ 1. ππεϊογ 5 σού ἰσο8 δα μη!ν ἰῇ ἐπετέλεσαν ρτὸ ἀπε- 
τέλ. 1, 108., ἰπ αρίβοῖο ἔτυ δία ἐπέμενον 1, 109. οἱ 4}-- 
Ἰδοίο τέ 'ἴπ αὐτὰ ταῦτα ἴ, 188. 4]. Ἰἀοηηαιϊ6. 46 μδπιν. 
νϑίογο ἀοοεὶ ὁρᾷ ργὸ ἑώρα [, 68., οπιίβϑαμν (δἰΐα πὶ πὶ 
Ε..) ἄρα 1, 68., δέ ρνο μέν 1, 79. εἰ ρίαγα. Νυπημδπι, 
αἰἶδὶ [ἈΠ πηὰγ, ἴῃ ααλίθον ΡΥ ΙοΡ θὰ 5. Εἰ 18, δὶ ἀ05, ἀα- 

Ὀῖοβ. ἰοοοϑ τῶοχ δι Ὑ1ηι,, αἰϊουθηάοβ. οἱ Ἰον 65. πηι ἰδιίο- 
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τ ΕΙΌΒΟΥΕ ὈυλΒῸδ ἘΔΜΙΜΠΙ5. 

π681, 141. εἰ 1, 57. οχοϊρί πηι, 8 ἴεσσνα ἴῃ 4 πο οἱ 

βοχίο, πϑὸ Ἵπ. 10 βαθρίυ8 ἴῃ βθριϊπιο εἰ οοἴανο Πιὶ οο- 

ἀἰςεβ γαῖ 5ο]ἱ νεῖ οὐπὶ ῥῬϑυ 8. 8411|83 νοΓα ΠῚ ΒΟΥ ρΙ Πα πὶ 

φοπβεγγασιῇ. Πα Υ, 85. αν. Ὁ. ἀναγκάσουσι (ἴῃ νν, 

λέγοντες ἀεὶ ὡς μετ᾽ ̓ “ϑηναίων τούτους --- ἀναγκάσουσι) 

ΡΓῸ βο]οθοῦ ἀναγκάσωσι Υ, 80. Β45. τ. τὸ ἄλλο φρου- 

ρἰχόν ργὸ φρούῤιον. ὟΙ, 6. τ. εὐ Ὁ. (ἰδοῖθ Βεκκ.) 

πέμψαντας Ῥτο πέμψαντες. 10. Β45. αν. Ὁ. οὐπῃ Ἐ. δέ 

Ῥοβὲ σφαλέντων, ηαὐυοά νυ!ροὸ πηδ]8 ἀεοϊἀθναῦαν, δὐάμηϊ. 

ὙΙ, 88. Βα9. εἰ Οτγ. 'ουπι Ἐς βἰποθγομ οὐ καλλιεπού- 

ες μεθα ρτὸ οὐκ ἄλλῳ ἑπόμεθα βυρρεάϊίαηι. 1, 857. 48. 

εἰ Θν. εὐπὶ γαῖ. εἰ Β. ᾿“ϑηναῖον ροϑὶ οὗ δέν αυοΐ ΠῈΚ. 
ῬΘγρθγαπι ἱπιν ΠΒΌ ΠῚ 6856 Δ ΠἾΠη8 ΕἸ ν ΟΡ Εἰ 7 ΠΟ ὩΡΠΟΒΟΌΏ,. 

ὙΠΙ, 8. ἱπ νυν. ὁ μὲν οὖν Καλλίγειτος καὶ Τιμαγάρας 
ὑπὲρ τοῦ Φαῤναβάξου οὐκ ἐκόινωνοῦντο τὸν στόλον Βα. 
δ΄. εἰ Ε. ριὸ ἐκοινωνοῦντο βετιηδηιπὶ ἐκοινοῦντο [18-- 
Ῥεπι. ὙΠῚ, 86. τ. σαπὶ δη. νυ]σαΐατ πεμπτούς ἰμε-- ᾿ 
ἴὰγ, 866 πὲ Ἰοοὶ (φυΐθυ, δῖ ρίδοθαῖς δἰ α8. ὙΠ, 42. εἰ 
.68., υδὲ ΒΕΚΚ. εα!ἔεπι αι. Βα8. ΟΘ΄. βου ρίυγατη τθοθ- 
Ῥ᾽, 88η6 ρϑυοίβϑίτηϊ ΘῈ ΠῈ ΡΓῸ ΠΌΠΙΘΙῸ ΘΟΥΉΠῚ, [π 4α]- 

ἰθ8 ἰεν ἢ εἰ ἀυδΡιὶ σϑηθν18 Πρ Υ 1 ἐδϑιϊ πηοηΐα 588 οοη80-- 
οἶδ! 16 ἃ αν, Ὁ. [μ8γν. Εν οὕπὶ ἀἰεργαναὶ 8. βοοϊϑία-- 

“ἔθ ἐπιΐαην ν᾽665.1, 29. (ἴὰ χαὶ ναῦς τε) 48. (αὐτὸν 

“κολάξειν τινά φτο αὐτόν τινα κολάξειν) 48. (015) 64. ({π 

τοιᾷδε ἕκατ.), α ὅν. Ὁ. 1. αὰν. Ἐν γτπ4..1, 69. 389. 101:, 

Ὁ. ΕΒ. Ινδὰν. 1, 86. "158 (βειπεὶ οαπὶ 1..). ἃ τ. [δ ὰν. Εἰ 

᾿ ἢ, 49., ἃ 1μην. Ε- εἰ Ψίηδ. [, 110. 118. 180. 184. 148. 
ΤΙ, 8. δ. 7. .ἃ].,. εἰ ἃ 8010 [,ν. δίφιθ Εἰ. βεχοθη!65. 
Ια, 1, 2. 4. 12..18. 86. 40. 48. 4]. ἰΐεπι αἷν Ἐὶ εἰ Ὑίπα, 
Γ, 60. ἢ], 1. 8.. 81... (8. οπηηε8 βουρίαγαθ. ἀἰνουβιία-- 
[65 ἀϑαμι6 γἸ οἰ θμ 85 6556 ΘΡρδγαΡὶϊ. 
τος Ὅς νεγὸ εἰϊαπὶ 46 βπρ 8 ἀἰδραϊοπιιβ, στ: ἰάεο 
τοἸϊψαῖς Βυΐϊα5. σεηεγὶβ, 48, ἷ ̓ Θχοῖρίπιαβ, Ῥγδεξεγεπ 8 

δῖ, αΐα πο ΓᾶγῸ ριοριίαπι ναί ἱηστοῦϊογ. Οποά 
αυθπιδθτηοίην ἰδ 6Χ Οὐ Βοβγρμΐα, εἰ πιαχίμηθ Οχ 
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Ηἰδίῖθι8 οοριοβοί αν, 4108 βαρ βϑίπιθ Ὁ] 811 ἀροβίγο- 

Ῥθιο πιϑαρραίο ἔαρίαηι, μἷο δ μλ εξ, ὉΒῚ 411 δαἀταλίίαη!ι, 

μΐο βρόγηϊε (ν14. Τέασν, αἰδοῦς βουρί, 1, 1. Ρ. 418. 544.), 

14 Αἰ ὲ ρᾶδϑῖα (αι πὶ δὰ αὐ ἰοα} 1, ΠΗ], 97. οὗ ξύμπαν- 

τες Ῥύο 8010 ξυμπ., 100 οἵ “ακεδαιμόνιον ρῬΥγο 5οῖο “4- 

κεδαιμ., 104. τοῦ ᾿ἀπόλλωνος ῬτῸ 8010 ᾽4πόλλ., 108. “21η- 

μοσϑένους 5118 τοῦ, οὐ ἴῃ 4}115 τερὰᾳ 1Π, 89, 94. 95. 

414.) οογϊζαν, μδ86 γΘΓῸ 5018 Παθϑῖ, Ὡοὴ πιᾶρπο- 

ῬοιῈ αδϑιηαπα 6886. ἰδοἰαγαπΐ πεν ργοίδιϊομαβ, αυ1--, 

μὰ8 ἱπρμίμ δία εδίγ 6. 6. μᾶλλον (ΡῖῸ τὸ πλεῖον 1, 9., 

λέγεται αὐτόν ροϑί προκαταφυγεῖν 186 Γι Ι, 184., χά- 

οιν μνημονεύσαντα ἀποδοῦναι ρῖο χάριν ἀπομνημονεύσε-- 

σϑαι ῖ. 157., μεταστῆσαι τὴν πολιτείαν ργο μεταστῆσαι 

τὸν κόσμον ΙΥ͂, 716., ἀφομοιούμενα ρτο ἀναϑρούμενα 
ΤΥ, 87. πείσαντες ἐν τῷ λόγῳ ρῖὸ πεὶσ. ἐκ τῶν λόγων 

γ, 61. (οἴ, ποῖ. Π.Κ.), τρόπῳ 8ἀ τῷ τοιούτῳ ἀρροπιίατη 
ὙΠΙ, 89.: ἀφοϊαναῖ διϊδηι ἔυβαιθη5 Θ΄ ἃ.5. ΘΟ Π5Θ, 8115 ΟἿ ΠῚ 

ΘΟΥΤρ 8, δίθο ἴῃ 118 Ἰοοὶβ, δὶ Δ} εἰαϑάθιαι ΘΘΠ ΘΓ Ϊ5 

οοὐΐοο8 ἰδοαπὶν τἰὖ 1, 81. 49. 89. (018) 11, 8. 4]. δ 

4ασπι ἰδ βιηΐ, ΗΔ δ ΟΚΙ.8 ((α Ρνυδοίαϊ, δὶ Το. Ρ. ΧΧΙΝ.) 

μαπο Ραμα ἤο ἀοθαραὶ (δ 88βεΐαπο δἰ Αὑραβίαηο ΠΟ 

χαλϊο ἀδίθυοσοπι νοσεῦθι 

ϑ6ὰ πιϑρὶβ8 δἰΐδι Ὁ, σφοΥΓΘο ΟΠ θι18 ἜΦΗ 4ο.- 

οοπξ ἰοοὶ πὶ. ΠῚ, 81. δαπάνη γίγνηται. Ὁ. δαπάνην γί- 

γνεσϑαι. (ν], Δηο1.). 86. κελεύοντες. Ὁ. κελεύονται. 40. 
-«ξύγγνωμον. Ὁ. συγγνωστόν. (οἵ. ἙΠπουι. Μ. Ρ. 880.) 45. 
τὸ δεινόν. Ὁ. τὸν κίνδυνον. (οἵ, Αν. οἱ Π8η. ΠῚ, 12.) 
.49. δευτέρας. ὮὨ. προτέρας. (νἱ ἃ, φἀηοϊ.) 68, αἰσχρόν. Ὦ. 
οὐκ. αἰσχρόν. (νἱ4. δάποι.) 66, τὴν πόλιν, Ὁ. τὴν ὑμε- 
τέραν. πόλυν. 1, 110. ᾿Ινάρως δὲ ὁ “ιβύων βασιλεύς. Ὁ 
᾿Ινάρως δὲ ὁ Ψαμμητίχου, Δίβυς, βασιλεὺς Διβύων. (6 οαρ. 

.104.) 190, ἐν πόρῳ. Ὦ. ἐν πόντῳ. ἸΥ͂, 181. λόφου καρ- 
τεροῦ. Ὦ. ὑψηλοῦ λόφου. Υ, 9. τοῦ ὑπαπιέναι πλέον ἢ 

τοῦ μένοντος --- τὴν διάνοιαν ἔχουσι. Ὦ. τοῦ μένειν. (εἴ. 
Ἵν, 4. Ρ. 149.) ὕὍπά6. (ὐαἰϊίμα. ραίθὶ  νεμϑιπθηΐθ ον- 



ἜΝ" ἐᾷ ΕῚ 

᾿ΕΠΘΟΌΕΒ ὈυΑΒῦΘ ΒΑΜΠΗΙ8. 49 

γα886, 4πππὶ Βα ΐ 8. τιηἶτι8 οοα οἷ (εἰ “ α58}1) βου ἢ Ριαγϑτῃ 

ἀπ νει θούαπα βουίθηι Ἰηἰνγιἀθυθὲ 1, 70., ἈΡῚ ἀατπὶ νὰ]- 
'5ὸ Ἰερογείαν, Οἴονται γὰρ οἱ μὲν, τῇ ἀπουσίᾳ ἄν τι κτᾶ- 
σϑαι, ὑμεῖς δὲ, τῷ ἐπελϑεῖν καὶ τὰ ἕτοιμα ὧν βλάψαι, 116 
Ῥτο ἐπελθεῖν 6 Ὁ. ἀπελϑεῖν γϑοθρῖϊ, αιι86 οογπθοῖϊο δβὶ 
Ῥτορίεν ργαθοθάθῃηβ ποπιθὴὶ ἀπουσίας ἔδοία, οιϊ ἄπελ- 
ἡγεῖν οἰ 18 ΟΡΡΟΠΟΥ δἰ ἊΓ, ᾿ 
εν Ηρύΐο 1ἰργο πο πι] ἢ, 866 Ὁ] αδη α] τ ἰθηη 6Ὲ,, 
Ῥυδεβίαῦ 1., 411 1Ἰῃ 1}}18. σουγθοιομίθιιθ. μη οὐ ). 

ῬΓΟΥ 5118: ΘΟμ5Θ 1 (αἱ 1Π|, 49. 1, 110. 190: ΙΥ, 181. 161 

ὧπι ἱπορίο δἀαϊαπιθμίο ὥρπερ ὑμεῖς οὗ “ακεδαιμόνιοι ΤΥ, 
406.).) ππποὸ δα] δὰ πὶ ΡγΌΟρὶ 8 οογίθ. δοοθαϊ, πὰπο ἀ6μ1- 
41 ΠΟΥῸΒ ΘΡΓΟΤ 68 ἰηξοσί, Ἐν ογο ,, 115. εαπὶ 80- 

ἴο Η. νϑγαπῃ. βονίρίυγαπι χρήσιμα ῥτο χρήμασιν 8ετνα- 
τἱτ, δὲ ὙΠῚ, 98. ἱπ ἐξεκλησίασεν ᾿το ἐξεκκλησίασεν τιπυς 
ἀπίεσεν νἱθδίιν ΒΕΈΚΚοτο δὲ Βαυίηδηπο. ζα τ. χηᾶχ. 1. 
Ῥ. 844.), αυδπαθδῖη ΘΟμ πο ονὶ Πιοχίοοῃ. Οἵ. ψυ]ραῖδηι 

ἀρμοβοῖξ εἰ. Ἔχρ ϊοαί, 864: μᾶθο 18] 18΄ βαπιῖ, ἴπ᾿ φαΐθτιϑ 
«οοὐϊσαμα δαοίουϊϊαβ. ΠΟ ΤΩ] πὶ ναϊεΐ, οἱ Πἰργανὶα5, ἃ 

απο 1. δχδναίι8. 6βϑΐ, σαδὰ γ θυ πὶ ἀΔγ6 ροίαϊί. 

ΟἼμαυν, ἔν δἰαθα Ὑ1ηα. ποῖ ἰοΐ, ααοΐ Ργϑβοθάθηΐαβ 

4101. ᾿πίου ρυ οι δ θη 18. αἰ αη]6 ἤθη ποὶϊ8 τορ] εἰϊ δα ηΐ, 

(αὐδπάμᾶπι ὙΙηά. 1, 8. απΐς ϑάπτουσι ἰπβενὶξ Κᾶρες, εἰ 

Ι, 57. τ Περδίκκας τε ὁ ̓ Δλεξάνδρου εἰ 11, 9, Ἰοηρίοιε8 

δοῖη 48. δε 1},}. 56ἀ 1:66. δα απανέαμη σαππ8 τ]ὸ τηᾶ- 
ιβῖ8. αι Ρυΐον ἔδυ !α οἱ δάθο ρτορθηϑὶ βαπί, ἂὐ ρου 
Τηδσπαηα Πἰδίον δ ΤΠ ΠΟΥ 1618. ραυίθα παϊς πΟῚ 121-- 
ἀδδ τϑοῖθ ααδαι ἰθνιο δἀπαιπεγοηίαν. Δά Οταθοα 15]-- 

ἴὰν διηθηθαμπάδ {εγθ μᾺ]11ὰ8 ῬΤΕΙΙ δαπΐ, οἵ 81η6 4}118 
Δ, αὰν. εἰ Ε. ονιαθδὶθ μ6 56Π161 φαΐ οι ΒΟΥ ΠΙΔΠΔ ΠῚ 801 ]- 

Ῥιίαγαπι ποι! αν, πἰδὶ αρά 1,.69., ἈΡὶ 411} πρὸ ᾽Ολύν-- 
ϑοῦυ, αἰϊ! πρὸς Ὀλύνϑῳ Ἰεσυπὶ, Γιαὰν. αἰγοσαθ οομΐπη- 
οἷο γεοΐθ πρὸς ᾿Ολύνϑου εκατανα νἀ δῖαν. [Ιἀ6πὶ οαπὶ 
Ια, 1, 89. ΒΕΚΚονο θὲ πο ἐθέλομεν ργο ἐθέλοιμεν ρτάο- 
ΒΓ. νΐἴβιβ 6ϑῖ, αυοᾶ πομπάμσπι Ομ η68 οοποράδμϊ. (οἵ, 1, 

Τημογά. 1. Ὀ 
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1. Ρ. 148.) οἱ Π, 44. οὔχῃ ψιμα, οὐ ἀοργαναὶϊθ παπᾶ 

ἀαθῖθ τεοῖς ἀφαιρεϑῇ ριὸὺ ἀφαιῤεϑείη 1661}. (Δύά. Ι, 90. 

εἱστήκει.) Μίμα!. δαίδπι ἢἰ8 1ηϑισηΐον οϑὲ, ηὐ]ὰ ΠλΌ]10 

ἔγδαιθηιαθ, ππαχίπιθ 1. ΙΥ. εὑὙΟ., (μαπὶ ΥΙ, 14. δᾶ τὰ 

ἀδδίηϊ!,) ἱποοραίία βαρ ρθαϊαὶ οἱ Ὁ 1118 ὉΔΙΡ 18 αἰ- 

σγοᾶϊαν. Οὐοά εἰδὶ Ρἰθυ απ] 6 ἴῃ [6] οἰ βϑίπιο 8100 6881 

τοηΐαὶ, αὐ π86 8 Π| ἴπ 6ο ἰμἰθ Δοα ]ΘΒΟΘΓΘ. ΡΟβ815, Ὁ18 

ἰατπθα ἴῃ ΠΟΙ] π|18. 1οοἷ8. Θ8 1 γ ἰδ} Ἰηοηϑίγαϊ, 481 

οἱ ἰηῖτα ἀάθ88, Οὔ π68 ἀθ] δί]ο Π65 δνδπθϑοιηῖ, 121ε- 

αἰ ΠῚ 7. ἴῃ νϑυρὶβ καὶ “ακεδαιμονίοις μὲν" πρὸς ταῖς 

αὐτοῦ ὑπαρχούσαις ἐξ ᾿Ιταλίας καὶ Σικελίας τοῖς τἀκεί- 

νῶν ἑλομένοις ναῦς ἐπετάχϑησαν ποιεῖσθαι, 4186 οὐ οο8 

ψοποηιθηίου ἰογβῖ5886 1, 1. ρ. 180. 1η|6]]6ΧΊτη 8, ῬΓῸ 

ἐπετόχϑησαν ἰορὶῖ ἐπετάχθη, αποα, 51 ποῖ νθγμηι, 88]- 

ἰδπὶ βρβοϊοϑδιαμι θϑί; οἱ Ὗ, 111. ᾿ἴπ δῃηθποίδ᾽ϊου 8 τηδΡ 18 

οἰϊαια νοχαία, περὶ πατρίδος βουλεύεσϑε, ἣν μιᾶς πέρι 

χαὶ ἐς μίαν βουλὴν τυχοῦσάν τε καὶ μὴ κατορϑώσασαν 

ἔσται οὐπὰ Ὦ. εἰ Τ5. ἔσται ἴῃ ἔστε ταὰΐαὶ. (οἵ, Οοε]!. 

«ὦ Ὀίομ. ἀθ σορ. ψεῦὈ. Ρ. 8.) 126 8118 πιῖητι8 π|6-- 
μονα 1} 0618 Θ᾽ αϑά θαι ΠΡΡῚ βου ρίασαα αν υϑιτα δι πὰ πὸ 

ἰδοοα8, ἢοο ἰαηίπαηι Δα] π18, ΔΡ 60 δὲ Ασ.. 8015 ΠῚ, 

88. τεοίὶθ Πάτμου ῬΓῸ “ἄάτμου ΘΧαγατὶ εἰ ΠΙ, 68, ἱπ 
ὑπάρχον τε ὑμῖν 40 ἀπὸ Ὑἱπηά., αὐ Πουὶ ἀοθεβραὶ, τέ ἴπ 
γέ ταυΐδυ]. 

ψεγαπι ΟΥΠΠΪ 118 ΓΘ] 1418. Ἠτιΐ 5. ἰθυε}!! σο που 5 [1018 
Ῥτδοίονθη 8 δὲ Β88. ΟἿἱ [ηἰτἴὺ τηαχῖπηθ ἰϑιπ 88 606 
αι (885. ἄρ. οὖ πογατῃ βθοίδίογ 8 σοηϑρίγαῖ, πῇ, 
αἰγαπι δατὰ [18 8) ἰθυίϊο σθηθῦὶ ἐαϑουῖθα5, 58πη6 ἀμ ]-- 

168. Ὁυοά 11ὰ 6856 18Π3 Θ ΧΙ Ρ}18 οαρ,. ΠΠ. πυΐϊὰ5 α18ρ6-- 
ἰαιϊοηῖβ οχ 1, 19. 18. 16. αὶ ἀπιδίϊαπι ῥυϊμιϊ σϑπου 8 
ἀεπηομβιγα μά αγ Ἰαιιαἰ18. Ἰηἐθ]]δοία πὶ δϑὲ, φαῖθιι8. ἔδοῖ]θ 
ΘΟ ρΙυνα δ] ροββαπὶ οχ 1, 100. 106. 197. 4]. (σαι 
8010 Ραᾳ]. οἱ Ὰ}}. νεγϑην βουϊρίωσαμα “ευκαδίας ἰποΓὶ 
νἱθείαν ΠῚ, 94.) γεναμι ἰάθη Β85. Ἰοησα βαθρί5, τπᾶ- 
ΧΙΠ6 ἴῃ Ροβίθυοσθ ρᾶγίθ Πυΐι8 Πἰβίοχίαθ, ἐθυὶὶ οὐ ἰη18 



ΕἸύϑοῦεξ θυλβῦϑ ΕΑΜΠΠ1Π5. δι 

10.185 86 δϊπαρὶῖ, εχ 4α θὰ8 ρυαξοῖραθ αν. οομιϊίοτι Πᾶ- 
Βεῖ, φυοσαπι θυ πὶ 1, 10: 88. 1], 87. 42. ([Ὀγὶ 585 δἰ ἰδ πὰ 
68.) εἴ ΙΗ, 8. β'ποευδα δουρί 6 Ἀ5ϑΈγ [ΟΠ ΙῺ 6556 ᾿πθ ἰδ 

μοο σαριίθ νάϊ. Ομπὶ δοίίθπι βοΐ 886 ρ1 8 οοηνε- 
τιν αὐ ἰπ αὐτόν Ρτο αὐτόϑεν Ὗ, 9., ἰεϑῖ6 (ὐδιπθγανῖο ἱπ 
γαθιπογ Ὁ} βου ρίατα παραποταμίων Ῥτὸ βοταμίων Ὗ, 
δ8.., ἴῃ 84ι}5 ργοθ Ὁ Π οὐ βδίομθ νογὺϊ ἦλθεν ὙΠ, 60. 
Οὐπι Ηἰβ δἰ ἰδ ἐθυ! σοποιίβ ΠΠΡτῖ8 ἀείμ 6 βαερα εἰ- 
ἴατα αὐ ἀεϊεγίουεβ ἱγεηϑὶῖ, 1, 40. οαπὶ αν. Ὁ. [πὰν. ἘΠ. 

γίμα, Μοβα. Αγ. ΟἸννν Πδπ. πὰ. Ὁ. τὶς βούλεται τῶν 
ἀγράφων πόλεων ργτο τὶς τῶν ἀγρ. πόλ. βούλ., 64. οὐμὰ 
6τ-. 1. Ε. δοβψα. Ατν Ομ γ. Π 88. τὰ, ᾿. ἐς τὴν μάχην Ῥτὸ ἐς 
μάχην, 80. ῆπ. οὕτη αν, Π. 1. Πιαῦτν. Τὸ, οβαα, Ασὶ Ομν. 8... 

πλέον ἔτι φιο ἔτι πλέον, 82. οὐπι αν, Ε΄. Ὑιπα. Μοβᾳα. 
Ατ. μιν. Ώδη. τι. ἐπακούωσι γγο ἐξακούσωσι 5οΥ1 6118, 
86. οὐπι. αν. [μαπν. Εἰ, πὰ. Μοόβαα. ἂν. (μυ. Ῥδπ. 

᾿ φολλά οπηϊίοη5; 91. οὐπὶ ὅν, [8πν. Ὑιπά, Μοβα. Αν. 
ΟἾν, Όβη. σφῶν ἴῃ αὐτῶν, 95. οὕ Οτ. Ἐ. Ὑιηά. Μοβαι. 
Ατ. Οἷν. θη. γενέσθαι ἴῃ γίγνεσθαι (Ὁ. 1. γίν.) εἰ τιοχ 
τὴν γνώμην αὐτὰ Θ΄. 1,8ὰν. Ἐ.. Ὑὶπά. Ατ. ΟἸμγ. Ῥδη. ἐπ᾿ 
τῇ γνώμῃ, 99. ουτὰ αν. Ὁ, 1. Ατ. Οἢν, ἔκδειαι ἴῃ ἔν- 
δείαι, 114. ἐπαγαγόμενον αὐτὶ ὅτ. Ὁ. [8υγ. Ἐ,. Ὑίηα, 
Νίοραι. Ατ. Ομ». Π8η. ἴῃ ἐπαγόμενοι, 115. κλέψαντες, 
εἰ Οαπίεγανῖο ἤε65 εϑί, οαπὶ Πὰν. ὙΙπά. Ατ. Οπγ. θ 8π. 

ἴῃ ἐχχλέψαντες ταὰΐαμδ5, Οὐιδ!θα5 ἱπ Ἰοοῖβ φαΐ ποη νἱ πα 
εἰ ταϊϊοπθϑ οοαϊοαση Ἐχροπάθυϊξ, 864 εο8 ὨΠΙΠΕΓΆΤῈ 88-- 
4186 μαθϑαΐ, ἴῃ δἰιπ θη, 1ὲ αάεπὶ Βοπδαϊοῖϊδ, ἘΓΓΟΓΕΠῚ 

ἸΠαρϑὰβ 1[8461186 ποπηπημαπδιι ἀδἔουϊογαπη ΟΣ] ΡΤ 
Ῥτοθεῖ, 

11ὰ ἀδοϊαταὶα ἰδγίϊδθ ΠΡ ΤΟΥ πὶ ππδπτι᾿ 5ΟΥΙρίοΥ απ 
οΓ45515 πιδίασα, απ θα 8 πη 8.4 4 αγ 8 ΠῚ] ΔΙΑ 6 Ὁ 6581 Π|8Π| 

Ῥυορυθάϊδιηαν, ([6 118 1018. Ὀγανίίεν δχροπδιηι8, 41] 

δα σενίατη, οἸαβθεπὶ τοᾶϊρὶ ποαθθπηΐ, Οὐο “ρον ϊπθηΐ 
Ταρσά. Β,.8. εἰ ΠΟΣῚ ἴῃ χπᾶγρ. ϑίθρῃ. Ὑἱοῖ. αἴηιθ ἃ 

Τωραπο πηδχθογαίῖ, Εὰχ ααῖθα8 Πρ. ἰὰπὶ τᾶτῸ ἴΠ8ρ6-- 
͵ - "5 
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οἵαις οδ', αὐ πἰ 1} αἰ αἃ 6 6ο Ἀγ πιατθ ΡΟβϑίπτι8, αἸ18}}} 

ποῖ πιᾶΐαπι νἱθουΐ, ααππὶ 1. ἀμφότερα 1, 18. οἱ σπό--: 

λεὼν ἵ, 19. οαπὶ πῃ ϑ] ον 8 Εἰ γ18. οοπβοηίαὶ, Νομδς 

ὁδπδῖ8. 8. ἴᾶπὶ μαῦρα Γταρηιθηΐα μαρϑῖ, αὖ ἵπ πα}10 πὰ- 

γποῖὸ 51; γυοά ἰάοπα ἀθ πιὰ. γ]οῖ. αἰοθμάαπι, ἴπ 

πιᾶγσ. ΕἸον, Ὑὶμ.. ἢ], 89. 4αϊάδμι ΡΡΟ Δ 1115 βουϊρίανα 

ἀρρίοία εϑὶ, 864 Ρϑ 86 Ραγίϊθι πῸ}} 18 δϑὲ ποίου ἰαι]8. 

Β. ἃ Οαἰπο ἰαπιὶ πορ!Πρθηῖον οομηραγαΐαβ 6ϑὲ, ἀξ], Υ. 

βοχαρίμια Ῥ.1η118 σαΡ᾿ Ρι8. ἰδηΐατη ππάθοϊθϑ (ᾧ. 4. 9, 

44. 16. 19. 96. 81. 86. 46. 58.) ΟὟ ν]ε8 ἀἰβογαρδηι18 

εἰϊεῖαν. Οὐα 46 οὐδ δἰδὶ δου φαϊαιδμι 46. 60 ῥτὸ- 

παποίασα πὸ διάθιηα8, ΠΟ ἰδηηθη. ΠΘΠΔΪΠΕΠΙ Ἰδαίου θ 

Ῥοϊοβῖ, πθαῃ ἴπ θομῖβ Θὰ Πὶ 6886, ΠΕΟῸᾺΘ ἴῃ Ρ6851118, 

Τηϑσπΐβ δαΐπὶ δου ρίαχσαθ ἀΠΠ υθηὶϊα, ααδπα ποῖ Αἰ π6 

οορηϊίαμα Πα λ6 8 Π1118, 1Π 60 ΠΟΙ͂ ἀθρυ μ θη}, Π 6686 118- 

απιδ [ἢ 60 8010 ψ6γὰ 8ουῖρίου 5 Π18 ΠῈ18 Βα ρα γ ϑὲ, θὲ5 ἰασν 6 

ἰατηθα οὔτ Ῥϑιοὶβ 4118. δ 118 ψΙΠΠ Ἔχ εϑῖ, ΡΥ 18 ὙΠ], 

87. ἴῃ Ῥγαθίθνιαϊβδο ᾿ἀϑηναῖον οαπὶ αῖ. Β885. αν., εἴ 

Υ, 80. ἴῃ Ζιῆς Ρτὸ “]κτιδιῆς (οἴ, 1.. 2. Ρ. 865.) οὰπι 4]1- 
χυδηῖο Ῥ] αν 8. (Οὐ 11 Υ]8 δδοα πα! σϑπθνὶβ 1, 16. 

κωλύματα μὴ αὐξηϑῆναι ἴῃ κωλύματα τοῦ αὐξηϑ. ἀδρτα- 

ναῖ; σαπὶ ἰθυο δὲ αααγίο. ουαϊηθ ἴῃ προρφέρουντο ῬΓῸ 

προςφέρωνται 11, 8., ὅσια ῥγο ὁσίως 11, ὅ., ἀὐάϊιο ἕν 
δηὶθ εἰ ἰη τούτων δ᾽ εἰ 1, 86. εἰ 41101: οπα 8010 ἰθυιϊο 

ἴῃ ἀμετόχως Ῥτο ἀμετόχους 1, 89.: οὕπι σου ρ 8 ἴπ 
τάλαντα ρτο τάλαντον Υ, 81. οομδοηῖῖ, εἰ δἷο δἰ δὶ αιὸ-- 
46 χιοᾶο δῇ ποῦ; τηοἄο 84 1Ππ4 σϑῆμ8 ΠΟΥοΡ πὶ ἴπ- 

οἰ ηαἰ.) β 

Οὐι5 βου ρίασεβ ἀν  βἰἰαῖεβ Θθρ Πα ΠῈ15 1π ΤΠ ΥΟΙΠΘ 
ἜΧΟΙ] ΔΡ  α] ἃ 56 δαϊίουαη εἰἀησίαν!ς, 8818. ν δ} 18 ΠῈ 
παρθθηῦ οὐἱρίπθη, Νομηα]]ὰ6. δηϊηὶ εχ Οδηίθγα νυ 6Χ- 
ΟΘΡΡ ἰδ 6 οοΐ. Β85.,, 486 δχθιηρ αν θ8 ΒΔ 5166 ἐγρὶ8 
ΘΧΡΙ 8518. δϑαϊία Ἰθσιηίαγ, ἀποΐαθ ϑαηὶ, πὲ ἀεὶ δὴ ἡ, 
παρασχευή Ῥτὸ ἡ ἰδία παρασκ., 1, 19. ἐπ᾽ αὐτοῖς Ῥγοὸ 
ὑπ᾽ αὐτοῖς 1, 82., τοιαῦτα ρτο ταῦτα 1, 57. ΑἸΐδ8. εχ 
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οοὐϊοῖθι5. φαϊδυϑάαισ, 4108 86. σομ 1886. ρου Ποῖ, γὸ- 
Ῥϑίπε, φυὶ Ῥαγίβιπὶ Ο. δὺξΐ Εἰ. δὲ Εἰ. .δἴψιιθ τιητ8 οο."- 
ταρίον απ δαὶ ἱρϑὶ ἔμαϊ88ε δὰὰϊ δα] 16 Π0Ὲ ῬΤΌΡΘ δ} 1Ϊ5. 4}0-- 
ἔα ΐθ86 νἱθδηίαν.  Εἰθηΐπ οὐπὶ (. Εἰ 580118. 'ἴπ τοῖς δὲ 

ἄλλοθι ργὸο τοῖς καὶ ἄλλοϑιε 1, 77., ἰῃπ τάς τὸ τῶν πέλας 

διαναίας Ῥτο τάς τε διαναίας τῶν πέλας 1, 84. ἴῃ ἐςβεβλή- 
κοίεν ΡιῸ ἐρβάλοιεν 11, 18.353 οὔπὶ [,απτ, οὲ Εὰ. 5015 ἴῃ 

ἐβούλετο Ῥτὸ ἐφαίνετο 1, 182. εἰ τῶν Παυσανίου Ῥτο 
τῶν περὶ Παυσανίαν 1, 1388. (δὰ. παραβολήν ῥτὸ διαβο- 

λήν 1, 181. σποράδες ρτο σποράδην Π, 4), οὰπὶ τ. (ἢ γ. 
δι. ἴθ ἐγχείρησιν ῥτο ἐπιχείρησιν 1, 88. ἰπ ἐχπέμπεταν 
Ῥῖο ἐχπέμπονται 1, 86. οἱ 886 ρ6 (οἵ. 81. 91. 41.) οοη-- - 
νϑηϊ. Νοππαπααδηη οἰΐδπι βουρίασαπι ΘΟ ἴοῖθ, 4 ποῖα 

ψΘίθ ἘΠῚ 511 π| ΔΡΡΕ αὶ, φαθιααθ δ δεοηΠ} σϑηι5 

γοϊουθηθαμα νἱάενὶ αἰχίμηα8, ἷπ πηαγρίπεπι σοηϊθοἶ856 

νἱαείαγ. 56 πη οοπίθοίΐατα8 4] 46 πὶ 5188 θαπ [δὲ αα-- 

βου θ ΓΘ αἰ ΐαβϑα οον ἐἸββίπιαπι οϑὶ. ΝᾺΠῚ δἱ 1, 71. Ῥγὸ 

καὶ, τὴν Πελοπόννησον πειρᾶσϑε μὴ ἐλάσσω ἐξηγεῖσθαι ἴπι 
ὯΠῸ πηᾶγρ. ϑίερ!ι. καὶ τῆς Πελοποννήδου πειρ. μὴ ἐλάδ- 
δονος ἐξηγ.ν 61} 1, 97. Ρδυῖίεν ἴπ Ποὺ τππὸ ππᾶγρ. ἐλλιπές 
Ῥΐο ἔχκλιπές οὐτὰ παο δἀποίαξϊοπε: »ϑουιθεπάππι Ῥοίϊα5 

ἐλλιπέρ, αἱ θΑθῈ5. ἴῃ Πηᾶγρ., αἰϊίαν' αυιέθηι Ποσ νος. εἰ 

Αἰ δὲ “6. Ἰορῖθ, ἀαθίαγηπθ Ε{}Ὶ οὐΐξ, φαΐπ Πᾶ6 ϑιθρμαπὶ.. 
βυϑρίοίοπεβ διαὶ ὃ ((ἵ. Π|, 6. δείσαντες περὶ τῶν ἔξω ῬΓῸ 

περὶ τοῖς ἔξω.) Οὐὐοοῖτοα ππᾶυροὸ 1Π|6, ἀπαπιπὶ [οηΐε5, δ Χ 
αυῖθ8 Ππαυγὶΐ, ἰδία ἀἰνευϑὶ διηΐ, ῬΘΙ 86 8018 δποίοχ!-- 

ἰδαὶθ οατοῖ, , 

Τάδιι ναϊεὶ ἀε  υδδηϊ δα ποία οπ]θη5, 486 Ῥαυ πὶ 
1|Ρ 018 τπ δ Π 8 ΓΙ ρ 15 πἰ απ 7, ΠΘῸ ΤΑ Ὸ οὕ Π. σΟΠ8ρ1- 
γδηΐ, νοϊαῦ ἴπ ἀπελθεῖν ργο ἐπελϑεῖν 1, 70., 1Π ΟἸἾ880 
οὐ απο τούτοις 71. 1π ἐν πόντῳ κατφκισμένοῦς Ῥτο ἐν 
πόρῳ κατῳκχημένους. [, 190. ἴπ ᾿πορ!θοίὸ οὐ δὐἰς διάλυ- 

σιν 1, 187. ἰπ ἀρετὴν ξωή 11, 48. ΑΙΙΡῚ Τυδαπα5 δὰΐ 
Δ οδδίοσοβ. Ππΐι5 .ἕλη}1}146 Πρνο8., αι. οἱ 1., Ῥτορίαβ 
δοροῦϊε (ν1ἃ, 1, 84. 101. 1258. 128,), δι εἰΐαμι δ] ρα μπι 
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ΓΑ Παυασα. οοἄίοομι. αἰϊάαθμα ἱπϑροχὶν (δος ὙΠ, 44. 

018. αι. βοημῖταυ). 86 Ἰάθπὶ 118, 480 6 σοα4. ριὸ- 

Γογῖ, διὰ8 σομίθοίαγ 8 ἱπιπιϊβοθῖ, αι οχ τῶν προτέρων 

ἔργων ὍτῊ τῶν πρότερον ἔργων 1, 28.; ὅπως Ῥγὸ ὕπη ᾿ 

05., ἐπὶ Σάμον ρτο ἐπὶ Σάμου 1, 116.; ἐπέταξαν ἫΝ ἐπε- 

τάχϑησαν ἴῃ Ἰοοο Αἰ ΟΙΠ πιο Ἡ, 7.» Ομλΐθ80 μετὰ τοῦ 

ἴηι νου 5 ρανῖίον νϑχδ 8 Π, 48. ΘΟΡΠΘΒΟΙΠΏ118. 

Ν 

(ἀρ. ΥΙ. 6. φιαντίο οοἄϊουπι βόπΟΡΟ,- οἷ Νοβαα, ἂν, ΟἸιν. 

1)... Καὶ. ’ὰ. Ὁ. αὐηπαπηουαπίαν,, πὸ χαϊαια. ΗΟ. αν, 

Ἐχ [5 Ασ. 6]. ἴλαπ., ἀπδμὶ [αι] αλ οἰποϊθμΐοβ, ΟΡ 

ΟΥΓΟΙ65; 408 οἰοοοχιηΐ, Ὠ]δΧΊΠ0 ΠΙΘΠΊΟΡΆΒΙ168, 

᾿ 
ϑμροχεοὶ αἰτπχα τι ἰφαθ. ἀεργαγαίατα. ΠΡΓοσ τι}. πα πὰ 

βουρίουπιῃ σϑηι8, απο ἐκ Μίοβαμθηβιὶ, Αὐπη δ]ία πο, 

οοάϊοθ ΟΟ]16ρὴϊ ονρου 8 (ἢ γΊβιῖ, ῬαγΊϑῖπο Κα, Μοπδοθη-- 

81 018 χῃ, δἰ ". εἱ Βαγοσοία πο σοῃπῃιρομίμι8. ϑϑαὰ μου σθηὰ5 
ΓΌΓΒ.5 6Χ ππᾶ [Δ Π}}}1α εἰ ΘΟ] αν ῖθι5 δίῃ }}8 οοθίοῖθιι8 
οοπϑίαϊ, Αο ἔδιμη]ϊατα φαϊάοτ Ἰὰπὶ ἂν. ἤν. Ῥδη. οἔ- 
Ποϊαηΐ, 4108 ὁΧ πὸ ᾿ἰργὸ ἀδϑουρίος σαν 1ϑϑίτπθ θη οη-- 

βίγσδηϊ Ῥ]υγΙ πα, 111 ΘΧΘΠΊρΡΙα., ἴῃ 4108 5011 αἰ να β8 1 
8ΒΟΓΙρΡ᾿ Γᾶ πὶ Ἔχ θθηΐ. Οὐ]1α, δἰ ἰαϊἑα πὶ 1. 11. Ῥουβογα- 
ἰάυσαν, ἤδ6ο βαηΐ. Π, 9. αἵ τριακοντούτεις. τ. ΟΠτ. Π Δη. 

ΟΠ. αἷ. 10. Πλαταιῶν ἄνδρες. Ατν. ΟΠ». θ 8. οτχ. ἄνδρες. 
8. ἀντὶ τείχους. Ατ. Οιυ. Π8η. ἀντὶ τοῦ τείχους. 4, τοῦ 

οἰκήματος εἶναι. Αν. ΟἾν, Ἤδη, εἶναι οἰκήματος. ταοχ 
εἴτε. Αν. ΟἸιν. ἤδη. εἴτε καί. 8. ἐρεληλυϑόσι. Αν. ΟἸν. 
1)4π, ἐπεληλ. 7. γεγενημένου. Ατ. Οἰιν. Ὥδη. γενομένου. 
1}, παρεσκευάξοντο ὡς πολεμήσοντες. Αν. (ἢν. Ῥδη. οἴη. 

9. οἵ πλείους. Αν. Ομν. Πδη,. οὗ πλεῖστοι. 11. τὶς ἡγῆται. 
Αὐς ΟἿν. Ῥδη. τὶς στρατηγὸς ἦγ. 18. τὰ ὄγη. Αν. ΟἸν- 
Ὦδπη. τὸ ἄγος. 18. χώραν. ΑΥν΄ ΟὨν. Πδῃ. «εόλυν. 10. μᾶλ- 
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λον Δη. Ογ. Πδῃ. οἱ. ἰδ. ὠνομασμένῃ. Αν. Ομν. ἤδη. 

οὑχαλουμένῃ. 17. τὸν πόλεμον. Ατ. Ομν, Πδη. τόν οἵη. 
8868 4υϊὰ Ορὰ8 6ϑβὲ ΡΙανῖθ8, φυῦπι ἀπα ααδθαιθ 

Ῥᾶθῃβδ ραρὶπα γεὶ ἀϑοιπιθηΐο 6886 ροϑβϑιϊ ἢ ΟἸΔΙΠΟΌΓΘπι 
Ροϊϊα8 τϑϊϊᾳιο8. 4108 αἰ χίπη8, Πἰθγο8, αυδηαιδπ 1}}18 
ὨΌΠ ἰΐα 5111168 δα πὲ, τὶ οἰἄδιη ζαγα  ]αθ δα βου θαμίατ» 

δα Ιἀοπὶ σθηι8 ρου ἢ Π 6 ΓΘ ΡγΟὈΘπι8. Μοβαμ. δὲ ". ἰρίταν 
ὁανα Αν. Ομγν. Πδη. οομϑαηί πὶ ἱπ ἀτιμοτέρα ρτο ἀτολ- 
μοτέρα 1, 17., ἰπ φϑείρασα ἴπ Ιοουπη ργἀθοθα θη βλάψασα 
δαθδιϊαἰο 1, 98., ἰπ Ομ 5818 μετὰ τῶν βαρβάρων 1, 94., 
Β.. 5018 ἴῃ αὐτὴν ἀνεῖλε ῥγο αὐτοῖς ἀνεῖλε 1, 55., ἴπ οὐ 8- 

80 ὥρτε 1, 98,, ἴῃ ἐπήνειον Ρῥγο ἐπίνειον 1, 80., ΓΓ5 8 

Μοβῳι. οἱ "Ὁ. ἴπ ἐχπέμπεται ῬγοῸ ἐχπέμπονται 1, 84.. Ὁ. 

5015 ἴῃ περεοίο τέ ροβὶ ἀπάτῃ 10. 58} ἤη., ἴῃ πολεμεῖται 
. (πᾶ οὰπι Ἐ.) ργὸ πολεμοῦται 1, 86. οἱ ογηπῖπο ἰοὶΐ68, 

τὶ Θαπ| ἔογ 5815 ᾿Ὑ6 ΠῸῚ 801 .π| 646 }1| σϑπθυϊ, 866 εἰ- 
ἴατα οἰάθπι ἔᾺ ΠΉΠΠ1Δ6 δοοθηβθα8, Οὐοα αᾳαΐάθηι οΟἰδΥ 8 
ἀρΡΡαγεγαῖ, δὶ τπϑῖου δἰμ8 ρῈΓ8 οοιηραγαῖα δϑϑεῖ: ὨΌΠῸ 

ΘΠ ΠΘ Ῥυϊπουϑ ψυϊάσπα ΠρῈῚ ἰοϊα8 ρεγνδϑιϊσαίι8 δϑί. 
Μοβαθεπβεπιϊ ἴδῃ Ἰοοὶ πιοάο 4111} ᾿ρϑαπι αυϊάθηι ὑγιτι πὶ 
Ἰδίου πὶ ΠΝ 6886, 864 ρ].8 ἰ6π16η, αυδίη Ὀ., 41- 

ἜΥΓΘ οδιοπά πηι: ἩΡΗ͂Ν ἘΪΓΙΠΊΘ 16 ̓πἴνἃ Πη18.515 δἰ 181} 1η8-- 
ἩΠεσίατα ποῖ. Ὑεγαπι 1. 4υοαὰθ εἰιβδάθμι πδίαγαθ 6886 

[Άο116 Ἰεοιοτὶ Ῥαγβαδάθθίιαν, 41 1, 42. ργὸ παρὰ πρε- 
σβυτέρου αὐτὰ μαϑών ἴῃ τα. ἢ. Ατ. ΟἸν. θη. αὐτὰ παρὰ 
πρεσβ. μαϑ., 1, 46. ἡ ἄκρα ἴῃ ϑάεδηι 5015 εἰ 1, 49. τὸ 
Ροϑὲ τοξότας ἰπ ᾿ἰδάθηι οἱ αν. ρυδθίθυβθαπι, ψΕ], δὶ 1. 

ΤΙ. 1τηϊίατα βρθοίαμηιβ, ἴῃ τη. Ατσ. Ομν. Ῥδῃ. 8. τέ ροβὶ 
. ἔνδον εἰ 4. νεγθα ἀπὸ τῶν οἰκιῶν περίεοία, οομίτϑ 58. τέ 

Ῥοϑὶ παραδοῦναι ἀφᾶς ἀἀάϊίαπι, 5. αὐτσύς απο βραδύτε- 
θον (Ρτὸ 40ο ἰδιπεη ἂν. ΟΠ. θη, βραδντέρους) οὁ0]1ο-- 
οαΐαπη νἹάθυῖέ. Ῥεγρίπηαϑβ δὰ Κὶ., αὶ φαθγα ἴῃ Ῥυ ον θιῖ5 
αὐαΐαον ᾿ἰθγ18. ἤθη ᾿πϑρθοὶαϑ 811, δνοϊνῃπηι8 86 Χ[ΏΠΊ, 

ἘΠῚ στα Ατ. Ομ. Παμ. 19. καὶ τοῖς σώμασι ἱριοναὶ, 81. 
αὐτοὺς καὶ ἅμα, ρτο αὐτοὺς ἅμα, 82. ὅσα ἤδη ἔχοντες ῥγτὸ 

Α 
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ὕσα ἔχοντες, 84. τῇ ἀλκῇ τῶν ἔργων ρΡτο τῶν ἔργων τῇ. 
ἀλκῇ ᾿ναϊ δῖ, δὲ ἴῃ θυ άθμι οἂρ. 84. [018 οὕ Π] ὯΠπὸ «0}}88., 
νϑ βογπηι Πἰργοσ αη, 18. οὶ [η8 δὲ ραιιοἶβ Α}118 ΘΟ 561-- 

ἰ. ΟἿ ΥἹ, 598. 44. (π11.) 46. 49. 4]. (Θἰΐδτ Ὗ, 22. 85. 
41.) Τἀδμὰ ἰαπιθη δἰ ψαδηΐο, τη 618 4παπὶ 8} 1} Πα 8. σο-- 

ΠΘΡῚ5 ΠἰρΥῚ δα τυ ιϊα πὶ οἰ 5561, 1 ΡΤΊΠΉ18 δε ἢ, εἱ [,, 1ω- 

οἰϊπαῖ, φαϊθυϑοαῃ) ἴῃ καταπολεμεῖσθαι ᾿γὼ καταπεπολδ8- 

μῆσϑαι Ὑ], 16. δὲ 4101 ποππα πα απ 86 ΘΟ ϑοοϊαῖ, 48 
(ἰὸ σαῦϑα 10] πχαχίπιθ, α] Ὠ. οἱ 1ς Ὁ Ατὐ. (ιν, Πδη. ΠΟΙ, 

αἰσνθ παν, η6 Καὶ φαϊάξηι ἰθϑιϊπηομῖαμα ἔδοϊ 6 ἀ 6814 6-- 

γ4015. 14, ὙΙ, 9. 8. 18. 20. 29. 4]. Βαν. δαΐοα, αυϊ 
ΟΥ̓ ΟΠ 68. ἰδίῃ, δρἰβίοϊαβ εἰ 4186 οὐ [118 σο]δογθηΐ 
(νά. 1, 199.), παρεῖ, ἘΡγουαπι αν οΥαἸ 18, δ 4108 

1 θυ πῇ π1η118 Αἰΐοσ να ἔδυ εἰ φοοβαιτξ, [δα τον θη 56 οβίθη- 

41 1, 86. ἰπ τούτων. δ᾽ ὃν εἰ, 89. ἴπ ἤη., 48. ἴῃ βουλεύ- 
ὅεσϑε ἐν ὑμῖν αὐτοῖς, 199. ἴῃ ἀντεπεγέγραπτο, 564 τηὰ-- 

χίπι6 πη θη ἜΧΟΙ αν 8 ἐγ 018 ΘΧ βου ρ 8 ΟΠ Οχ 8. εϑὲ 
ἴδ ἦπὶ 11}15 0515 ἰοοἿ8, α8πὶ 11, 87. 41. 44. 4]. αὰο δι, 

αὖ 6Χ [5 ἀποΐὰ8 νἹἀθαΐαν, , 

ἴδπὶ ν 6 1Ὸ 8 46 ΗΪ58 110 γ015 φαϊά το πἄα τα 51 4π86- 
]Π11Π8, 608 ΘΟΓΓῈΡ ἰἰ88ϊ 08 6886 δα δ πη αἰ θ᾽ ηλ 6588 

Ροίεβδί. Ἦος δηΐπὶ ᾿δ πὶ δΧ ΘΧΘΙΏρ]18 ἴῃ ρυϊποὶρίο μαϊυ8 
ΟδΡΙ 18 Δἀβοῦρί 8 Θογ 8816 1 6} 1στταν, ααογατι Π] Π απα, 
ἰᾳ16 6ϑῖ, ᾿η αὰο ἀσ, μν. ἤδη. βουιρίανδηι ρτΌθ 65, ΠΟη-- 
ὨᾺ}]1ὰ, τὶ οἵ πλεῖστοι Ῥτο οἵ πλείοις εἰ τὶς στρατηγὸς ἡγῆ-. 

ται ῬΥῸ 8010 τὶς ἡγῆται, ἰᾶται γπδηϊ  εϑίο ᾿πιθγρυ οἰ! π 115, 
ἸμἰοΡΡοΪαΐα, αὐ 14, απίθαυδη βου ρίογθμπι θυ ῖναϑ, [80 1}6 

βθη 188. (( 1816 εϑὶ εἰΐα τα ἀξιούτω τοῖς ὁμοίοις ἡμᾶς ἀμεί- 
βεσϑαι ῥγο ἀμύνεσθαι 1, 49. εἰ δία ῥ]ανῖπια.). Ὑ1468 

Ἰρίταν, 40 αν οί] Ρ σὰ 5. Ποβ Πἰργοβ δα 11, 8. εἰ 80. 
δοποϑ πουαϊηανθυῖς, Οὐογαηι Δ] τογηδα εἰ βρατοδ πᾶ- 
ἴαγα δἰΐδηη οὐ πὶ 11 Ὑ}8 ἔδυ Ε}} σθη θυ 8 σοπηηιηϊοαΐαν, 4 ὉΠ. 
ἃ ΠΟΒΙΡῚ8 86 ἰηΠοὶ ραιϊϊπηίαγ. ὕπάς 1, 10. ἴπ ξυγκαλέ- 
σας τοὺς στρατηγοὺς τῶν πόλεων πασῶν καὶ τοὺς μάλιστα, 
ἐν τέλει καὶ ἀξιολογωτάτους παρεῖναι, 4αμηι ἀξιολογω- 
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τάτους “οὉ Ῥτοχίπηαπι ἴῃ ΠΣ ἔν ατα Δα ἰται᾽οπ θὰ ραγαγοῖν 
Αν. συν. δη. ποὴ ροΐϊαθυη πὶ αρϑιϊπουα, ααΐα ἀξιοτά-' 

τους, οἱ 140}. μα. τὰ.» 41 5] ἵει ταϊϊ ου θαι, 41 σοιη- 

ρΡαγαιϊνὶ Πεοίοπαϊ δα πὶ, πο πΘΡ]  σεπάδπὶ ἀποεραπὶ, ἀξιω-. 
τάτους 8οτὶθαγοαὶ. 11, 19. ἴῃ ἀποπέμπουσιν οὖν αὐτὸν 

᾿ πρὶν ἀκοῦσαι, καὶ ἐκέλευον ἐκτὸς ὅρων «εἶναι αὐϑημε- 
ρόν Τιαυν, Ἐ. Ατ. Ομγ. δ. ποῖ οοπίθαιἱ 6θο αὐτόν, 

οααοΐ 1π ῬΓΐουΘ ΘΠ γΟ δἀδδὺ, 1τἄθπαι αἰΐαπι ἴῃ Αἰ[Ε Ὸ 

Ῥοϑὲ ἐκέλευον ᾿ἰῃπδου θη απ 6886 ραϊαθδηί. 11, 48. ἴῃ οὐκ 

“ἐν ᾧ κεῖνται μᾶλλον, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ οἱ 4υδε δεαμαπίηγ, 4ατπι 
περοϊγθηΐ; αὐοὰ ἴδηῖ ἄϊα ἀρὰ ΤΠυογάΙ6πι. ἀϊβοαρα ρο-- 
ἰυογαηὶ, ἀλλά ροϑὲ οοπιραγαίϊν πὶ οατα πεσαίλομθ ἰὰπ-π 

οἴμτα Ρτὸ ἤ ροῃηὶ, μοο 11 δι δι πρυπηΐ. Π1Π, 4, δὰ τῶν 

τε διαβαλλόντων 1. Ἐ. Αγ. Ομν. Ώδη.,. π6 Ἰθοῖον δγοῖ, 
αὐἀάυπι σφᾶς. ΠΠ, 19. Ε΄, Ὑιμα. ΑΥν΄ Ταπν τα. Ῥτὸ δεινῶν 
δχμρθοπὲ κινδύνων, 49 νοσαθαΐο 1Ππ4 386ρ6 ἐχρ!ἰοαχὶ 
οοπβίαϊ, -1Π|, 98. ἰῃ καὶ ἐτόξευόν τε καὶ ἐρηκόντιξον ἐς τὰ 

γυμνά πα. Ατ. Ομν. Ῥδῃη. τη. ἵπουϊοδπὶ ἐντεῦϑεν, 
αυοά, Θ᾿ γεν ἷ8 ἐντεῦϑεν ἐτόξευόν τε καὶ ἠκόντιξον, απο 

Ῥϑῃ]ο αῃΐα ἰεσαηίαν, τροϑιϊίαπι δῖ. ΠῚ, 58. ἰπ ϑυσίας. 
τὰς πατοίους τῶν εἰάαμένων (11 ῬΔ]., να]ρο, ἑσσαμένων, 

Ο, ἑσαμένων, οἵ. Βυϊί, αν. πλακ. Ρ. 548.) καὶ χτισάν- 
τῶν ἀφαιρήσεσϑε Μιμα. Αν. Οἰν. Πδη. σαγβϑίπηο 111 
εἰἱσαμένων ποι 5ϑἰπιατη ἱδρυσαμένων δα δ πααηΐ, 

Ῥίαγα αἴοστθ 1ῃ στὸ ρεγβρίοια δα ρεγβαάοια 8. Ναπι 
ἡπυμα Ασ, Οἷν, 1θαη. οἱ σϑ]αιοβ Πἰργο8, 4αΐ ΑὉ Ππουιπι 

ῬδυΠ 5 δἰδηῖϊ, 1ηἰθρργθίαπιθηϊογαμι, οοΥγεοιοαππι οἱ 

ουἰαϑΥ 15, σΘΠΘΓ.18. Ψ ΠΟΥ. ᾿ΡΙθπο5 δὲ Οπιῃΐηο ΘοΥγαρί 8-: 

Β΄ ΠΠ08 6888 6Χ Πυουβαῃθ (Ἰοἐῖ8 88:18 ραίθαϊ, βϑαιϊϊαι, 

δἰου δὶ βουϊρίυγα ἴῃ 118 γθρϑυίδίαν ΡῸῚ 868 υϊάθπι 5αιῖ5 
οἰεβαβ, 86εἰ ἴῃ η1110 8110 οοάϊοα οοηϑρίοιια, 681 51π0 

Ἰιαοβἰξδ ϊοΏ 6 γϑιοἰθμἀδπ 6886, ἥσδῖι αἶα νυ]σαία Ὁ]10 

ΠΊΟΟ ἔδυνὶ ροϑϑῖῖ, Οποα να]δεὶ δὰ τὰαδϊοίαμι 46 Ρ᾽υν τ 

118 10018 γορθῃάμπι, Π60 δοϊαμι (6 1159. ἢ} 4ιΐθι8. μο-- 
ταχα Πἰθγοναη βουϊρίαγα ἀθᾷαθ Ῥομᾷ οβὲ δἰᾳι!θ. δἰιθγᾶ, 
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αἱ ἥκουσι ρῬγοὸ πάρεισι 1, 140, οἱ, 480 οᾶρ. ργϑθοδώ, 
5} Βα5. πιθπιογαία βαπὶ τὶς βούλεται τῶν ἀγράφων πό- 
λεὼν 1, 40., πλέον ἔτι 89. «]., 864 δἰΐαπι Ὁ] οἰ ραηίίου, 

αἴ ἴῃ ἐχκχλέψαντες Ῥ͵Ὸ χκλέψαντες 1, 115., νοὶ ΒΙΓ20}1-- 

οἷοι" οἱ μαπίον, αἱ ἰπ ἐξειργάσατο ΡΓῸ ἐξειργάσαντο 1Π], 
. 51. (οὔ. 1. 1. Ρ». 96.) ν]ἀοῖαν. Ῥυδδοῖραθ νΕΡῸ ἰπ ἰοοἱ5 

ΟΠ ΟΠ ον θ5. οανεπάαπι, πὸ ποτα ΠΙθγογαπι [418 6115 

πο8 ἀδοὶρὶ ραιίαμηαγ. Οποά ἔδο0116 δνθηῖαι 1Π, 44. ἴπ 
νου δ, 4πᾶ6 ψυΐρο δἰο Ἰεραπίαν, Ἤν τὸ γὰρ ἀποφή- - 
νῶ πάνυ ἀδικοῦντας αὐτοὺς, οὐ διὰ τοῦτο καὶ ἀποκτεῖ- 

ναι χελεύσω᾽ ἤν τε καὶ ἔχοντές τι ξυγγνώμης εἶεν, εἰ τῇ 

πόλει μὴ ἀγαθὸν φαίνοιτο, ἈὈῚ ῥὑγο ἤν τ Μοδβαα, ΑΥν. 

ΟἸν. Ῥδη. εἴτε παροπὶ. Ἠεϊπᾶθ ΠῚ, 49. ἴῃ Καὶ τριήρη 

ἄλλην ἀπέστελλον κατὰ σπουδὴν, ὅπως μὴ, φϑασάσης τῆς 
δευτέρας, εὕρωσι διεφρϑαρμένην τὴν πόλιν" προεῖχε δὲ 
ἡμέρᾳ καὶ νυκτὶ μάλιστα, ΌΪ Ῥτο δευτέρας ἴῃ Ατ. ΟἾν. 
Ῥδη. ἑτέρας Ἰερίταν. 6 φαϊθαβ δπμποῖδ ὶβ πὶ δἀποίδ-- 
«ἰομ 5. αἰἰΒ5 ΡΥ, 

Οὐυεπδήιποάαπι γΘΙῸ ΠΙ Ιοοὶ 18 σοτηραγαίῖ δαπξ, 

εὖ Ατ. Ον, θδπ. δογρίασα ἴ80116 ἃ δ] 14 ὰὸ Ῥεγρθγᾶπι 

ὙΒῸοΥἀἸἀΪ ΟὈίΡααΙ ροίαϊδδοΐ, 1ἰὰ ΔἸ} 1 Ἠΐσ ἜΥΓῸΣ 8 δαἱ- 
ἰουῖθ5 γ γ 8 δϑὶ σοπηἶ88.8, 910 1, 48. (πηι γ]σο 16- 
σαῖυν Ἡμεῖς περιπεπτωχότες οἷς ἐν τῇ “ακεδαίμονι αὐ- 
τοὶ προείπομεν, τοὺς σφετέρους ξυμμάχους αὐτόν τινὰ 
κολάξειν, (4115 εχ αν, Ὦ. ἴδαγ. Εἰ, Μοβαα. Αγ. ΟἾν. 
θη. αὐτὸν κολάξειν τινά τϑοερῖῖ. 564 γα]ραῖα, φαδηι τ }]-- 

4.1 ΠΡΡῚ ταϑηΐαν, ο. 40. νου 5 φανερῶς ἀντείπομεν τοὺς 
προφήκοντας ξυμμάχους αὐτόν τινα κολάξειν, ἴπ 4αϊθυ5 
8018 Β48. ογάϊπμθιη νϑυθουτι πππἰαΐ, οσοπῆτνιπαίασ, θὲ 

ἐκχλέψαντες, ηποὰ (οἰ !εθεγα8 1, 115. ἴῃ νϑυθοσαι 

ΘΟ Ι ΟΠ Θ πὶ ἀπί} 1}, γποᾶο ἀϊοϊαπι εἰ. ΤαΪα ῬΟΥΡῸ 

ϑπ! ἅπασα ριὸ πᾶσα 8. Οοίμ]εθοτο 1, 148. ὁχ ἀν. (ἢν. 
θη. ἱπνθοία μι, “ακεδαιμόνιοι 11, 7. ργο “4ακεδαιμο- 
νίοις Ῥαβδ᾽π16 δαϊίιμι, Π{, 9. ἐπήει ρῦοὸ ἐποίει εχ ἴὶ. 
Μοβαι. ἀν. Οἰν, Ῥδη. 1], 87. ἥκειν Ῥτὸ οἰκεῖν ΕΧ ΑἸ. 
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ΟΟΡΙΟΌΜΝ ΟΕΝ ἊΝ, 59 

Ομγ. Πδη. οἱ δἰ 5. ποθ πη Ὲ}} 18, Π, 65. τῆς ἐς αὐτὸν ὀρ- 

γῆς Ῥτο τῆς ἐπ᾿ αὐτὸν ὀργῆς ἐκ Ατ. Ομιν. Τ)»8ῃ. εἱ ἔου- 
ἰα8518 ἀπὸ αἰϊοιονα Ραν,, 1, 80. προστατείᾳ Ῥγο προ- 

στασίᾳ εχ 1,υν. Ε΄ Ατ. (μν. Ῥδη. γϑοθρίιπι. Αδθαὰθ 
Γτυδῖγα Ὑαβϑῖο δποίουα ἃ ΠΌΚογο δὲ σοί θρογο [Υ, 64. 
μάχης γιγνομένης Ῥτο γενομένης βογρίαπ. 

Εογαπάθπι δούίοσαμπι παίαγα ααππὶ ἔαρεγοῖ Βοποϑαϊ- 

οἴαπι, 8586ρ06 'ἱπ ἔγαυάθην 86 ἀδάμποὶ ρϑβδ8 βϑοῖ, 4αϊρρο 
4] 8εχ νοὶ βερίεμι εἐἰβργανδῖοϑ ᾿ἰργοβ δυΐθοθγθ ραίδνει 

δὶ βου ρίγαμι οομιπιθσαπάδηη, ἡπια6 πΆ}]Ὸ δ] ϊο ἀρρα- 
γηθηΐο ΘΟ γπατὶ ροίεϑὶ. Ἐθηΐτη ΠΟῚ 50] πὰ Ῥιοθανῖε 
απο Θαἰ ἶι5 1,. 48. οὐ}: αὐτὸν κολάξειν τινά, 5εἃ 

εἰΐαια 1, 69. τὸ πρῶτον τεϑιϊπὶ νοὶ αἱ ργὸ τὸ πρότερον, 
ΕΕ 1, 64. ὡς δὲ οὐδεὶς ἐπεξήει ἐς τὴν μάχην Ῥγὸ 5ἰπ1-- 

ΡΙἰοὶ ἐς μάχην, 4ποα 'ρ86 ἴπ Ποὺ ἀΐσεμπαϊ σθπθν ΠΠ, 18. 
ΤΟνΟΟΔΥΙ ἰυ8811, Εϊηδάδην σαπθυὶβ εδὲ 406 1, 86. πολλά 
θεξεκὸς οδρ. 95. προρεῖχον τῇ γνώμῃ Ῥιὸ ὑκρόβεῖχον τὴν 
γνώμην εἰ 1, 1856. ἠξίουν αὐτοὺς κολάξεσϑαι αὐτόν Ἰεσὶ 
ψο] οἱ, ἀδημο βῖο εὐπάθεῃ 4}101 οοάθῃι τποάο εὐγᾶ858 
ἀδιπηομβίσεβ. ῬΑΡΙΐου οἰϊδπὶ ΒΘοΚία5 11, ΘρθοΙ πη 6. πὸ- 

νδ6 εὐϊἰομΐ ΤΠυΟΥ 1615“ “ 18 88] θη (ἰπ ἐόκήνουν ργὸ 
ἐσκήνησαν 1, 89. εἰ σφῶν ρτο αὐτῶν 1, 91.) ειἷ8 ἔναι- 
ὁα]οπὶϊβ ἀποῖθτι5 τπὰ]8 που πὶ σαϑ81.. 

ϑαπὲ ἰατηθη 1061, 564 11 δμηοάμπι ραποὶ, 'π 4α]- 

Ῥὰ8 σογγθοίου, ααὶϊ δπἐαατα οοάϊοοπι, ππᾶ6΄ Ατ. Ον- 
Ῥᾶπ. δὲ αὶ 115 αἰ η 68 διιπὶ ἀδγιναπίον,, “πέουρο]αν!, 
β'βοθγαμα βοιίρίου 8 ΠΊΘΗΠΣΙ ἴῃ ΤΟΙ α18 ΟὈ] ἐεγαΐδηι, 
γϑϑιϊ ἶδθθ νἱαφαῖαν. ΝΑΠι ααμππι- ἀΡ αν οπὶ Βο551}» 

απ ἴῃ ἹἙΒαοΥ 1615 ΠὈγοβ. ἰᾶται δα! αΐξα 5 ν 8 4 ϑά απ 
ἰνγθρβθυϊηΐ, ταϊ γα τι αϑϑεῖ, δἱ 6 βεχοθης8 1{Π1π|8 πα ΐαίο-- 
ΠΝ 5. πθ ππᾶ αιίάοπι νὰ θϑϑβαΐ, αἴνὸ πΟἢ οᾶϑιι 8861 
Ἰϊθνανῖ ποιιπυιπαύδην αὔδπὶ αἰϊθγαιην Πρ πὶ τη 6}1τ|5 
ἣν [ἴ8. ἀπδᾶην ἴῃ 8118. σοά οἶθιι8 βουναβϑϑθηΐ, 866 βἰ πιὰ] 

ρραγϑῖν αἀὰὸ τηοο ΠΣ ἰοοὶ σουηρεται! 6586. ἀδροδαπῖ, ἐπ 

4υἶθι5 εἰ αϑπιοῦϊ ἐδϑίϊθι5 Πάσθι πθεα8. Νάαια ρῥγδδῖου- 
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αυδπὶ ρα ᾳπα6 ἐπ το] 8 110.18 βουρία οχϑίδμξ, οἱ 
ποσατι ἰεϑιϊπιοηΐα ροϑιμαθοπάα βἰηΐ, βδϑηἰθηεῖδθ 101 π6- 

οδϑϑαυαθ οἱ ἀβαΐ Ἰοααθπαάῖ ρ]απθ ΤΟΡΌΡ θη ΠΘΟ6886 68, 

αἸΕυθη τα ἰρϑᾶθ ἰδαίππι ἰπ ἀρίοἰθ8. οἱ δίῃ} 18 1116- 

υἶθ, 4188. οἰΐδηι δὶπθ ὉἈΠ]118. Πρ τὶ ΔΌΧΙΠΟ σου ῖσερα δὰ- 

ἄεα8, ἰπθ886 ἀθρθηΐ. 81. ἰρίίασ (λ ἀντισχοῦσαν Ῥτὸ 

ἀντισχοῦσαι 1, 7.5. π᾿ ᾳυο ΡΔ]. γαῖ. εἰ ξογίδβδ8158. δἰΐδηι 

Ἐϊ ἀερτανα 8 αιϑϑϑηϊαηΐαν, ρσυϑϑίθυ 8 118.) 1, 78. 

εχ Μοβαι. Ασ, μιν. θαπ. (ααῖθ8 Ἅ411ὰ εἰ 5.10]. [ἃ--: 

νεπὶ) ἀρχῆς γε Ῥτο ἀρχῆς τε, 1, 141. εχ τι. Ατ. ΟΒγ., 
φαϊθὰ8 ἰαηθη αν. 86. δαϊπηρὶῖ, ἑαυτῶν Ῥγο ἑαυτόν, εἰ 
ΤΠ, 44. τιιγϑβ 6χ τι. Ασ, Οἢγ., 4108 ῃϊο [8ατ, οἱ 1μπα, αδὐ- 

ταν δηϊ, ἀφαιρεϑῇ Ρτο ἀφαιρεϑείη βοτΙρβίπιμ8, ααοα ἀθαὰ6 

τϑοῖθ δίπθ [ἰ8 πο8 οί" ο 8 ἔιι1856 δχἰϑι πα πχ8. Ὠεϊηθ 

1, 838. απ γιπά, οἱ Αγ, Δάτμου τῆς νήσου ἴῃ Πάτ- 

μου τῆς νήσου, ΠΠ, 68. οαπι (ἢν. ὑπάγεσϑαι ἴῃ ἐπά- 
γεσϑαι, 1Π, 19. πάλαν οαπιὶ ορδαα. τ. Οἢγ. Πδπη. οσα- 

βθηἰθηῖθ 4114 ἴῃ πάλιν, ΙΥ̓́, 118, ἐξευρήσωμεν οὰτα ΑΓ, 
ΟἸν., 864 εοἰΐδπι 11. οἱ Ἅαϊ., ἴπ ἐξευρήσομεν ταὰίαν!- 

"8. ΒΕΚΚεΙα8 οἰΐδηι ΠΥ, 86. πη Οὔκουν ἀξιῶ οὔτ᾽ 

αὐτὸς ὑποπτεύεσϑαι, πίστεις τε διδοὺς τὰς μεγίστας, οὖ- 

τὸ τιμωρὸς ἀδύνατος νομισϑῆναι, τέ, απο Αν. μιν. Πδη. 
Ἰσπογαηΐ, ὯΠῸΪ8 ΟἸΣΟ ΒΟ ρ8ἰῖ, 56 π08 γέ ἴπά46 εἰοθγθ 
ὙΠ] 1] π|ὰ8, Δυνια δὲ δΐδπα φίλιον ῥγὸ φίλον ἃ ΒΕΚΚοιο 
Υ, 41. εχ Αγ, Οχ. θδη. ἴπ νουθογαχα βογίθμι {Πα ΐ αι. 

Ἰ)εμίαμθ ΥἹ, 60. ᾿ἀϑηναίους ρτο ᾿4ϑηναίων εχ Ὥδῃ,, 
60. οὐδείς Ῥγο οὐϑείς εχ ΑΥν. εἰ Οἴιν. δἴαψιβ 66. 6χ Αυ. 

μιν. θδῃ. (ο, 1. 1. Ρ. 208. εὐ 10}.. δὰ ῬΗγγη. Ρ. 180.) 
αίᾳιᾳα ὙΠῚ, 27. “έρου, ουἱὰ8 νεβιϊρίαμα οἰΐαπι πὶ Ὑαϊ. 
οχϑίαϊ, εχ Μοβαι. Αγ, Πδμη, μγὸ Ζέρου ταϑιϊ θά απι 
6886. σΟΥ Ἰ58: ΠῚ 11 6ϑἰ. 

Μοβαι. δαΐθμι, ααθπὶ Πἷο δὲ ΠΠ, 79. ρϑυπηϑηδ βουὶ- 
Ῥίαναμ ἐπουὶ αἰ χΊπλτ8, ΟὐαλΠ0 ῬγᾺΘ γϑ]ηῖ5 πα ἷπ5 σ6- 

16.158. ΠΠθυ 15, φαοχαμι ρΡ]ογ απ τι 5816. 5. ΠΜΠ 1 Ώγ115 δϑί, 

ἩΘμμα]α8ὶ Εἰηϊμοί, αιδηηαϑηα Θὰ, ἰσοίνοο. 6 ν685- 
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ἀυΐα8 ἴα ρυϑθἔδιϊομθ ᾿πιθυρυθιαιϊοη 8᾽ ΟΔ]11οᾶ6 Ρ. ΧΧΧΙΨ, 
ποι ἀερεραὶ αὐ ρυδεδοϊριαπα ἰαπάατθ. ᾿56ὰ Ῥ8Ὼ]Ὸ χη 6 }10-- 
γοπὶ το! 418 60 86 χροὶ, πο 801. θυ εἶα δὲ 0 8γ- 
ας ΠΡτου απ ο]α 5818 οὰπὶ ΡΥ ἱπιᾶ δἰ δθοιηα πὸ ΟΠΊΐ880 
ἤδη, 81., οἱ πὰ οὐπὶ ὅτ. ἰπ ἀπροςδοκχήτοις ΡγῸ ἀπρος- 

δοκήτους 11, 88. οοπδοηῖτ, «αἰ ἴῃ ἔνεστι δὲ καὶ τὰ ὀστᾶ 
1, 84. σου 1ἰρυ18 Ρυϊμαὶ, βεοιπαιὶ εἴ ἰδ ογ ἰη18 
οὐαί, οαπὶ ἰἰδάδιααιθ ᾿ἰρί θαι ἀξιώσει ῥτο ἀξιώματι 
Ῥγδθθοῖ, οπιηΐπο 88 θρῖι8 ἀπδπι Το] ἰαἱ φυδτγὶϊ σΘΠ16 18 
οοὔϊοε5 δα αἰϊα ἰγαμϑὶὶ. Οὐ14,. αποά Πϊο πὶ νοῦ 8011- 
Ρίατα ἀεθοίν Υ, 18. ἴπ εἰ δέ τι ἀμνημονοῦσιν ὅποτε- 
ροιοῦν καὶ ὅτου πέρι Ῥγο καὶ εἴ᾽'του πέρι, εἴ ὰπὰ οὐπε 

Ὁ. ΚΝ, 6, ἴῃ ἄξοντα ῥτο ἄξαντα. Ἐ]ερδη8 οονίο, απδη- 

4πδπν πο 86.686 ἤυμηαπι 6ϑὲ πολέμων ρτὸ πολεμίων Υ, 

102. ἃ ΒΕΚΚενῸ εὐϊΐαμη. πὶ γαῖ. σουιπδηθῃ ἐπὶ τῆς 
Κερκύρας Ῥτο ἐκ τῆς Κερκ.- ὩΡΠΟΒΟΙΕΎΠ,, 81. Βεπίαῃθ 
ὙΠ, 4. 1ὴ διασχοχοῦντες ὅπως μὴ σφῶν ἀποστήσωνται 
5015 νεῦμα ἀποστήσονται ΒοΥ αν. “ὙΙ. αα66 σοπίγα ἴ. 
1. Ῥ. 186. 84. δα 8ουρί. ἀϊβουερ. ἵ, 57. αἰδραΐανίπιμδ. 

ὍὉδρ. ὙΗ. ϑυπιηια Ῥυδοσδθμίμι ἐδ ρθε, Βοράϊαθ σϑηθ- 

ΤΑΪ65 (6 δὰ σοαϊοιη τπδηῖ 80} Ἰρίογαπι ἱπᾶ8 τγοά- 

δα ξο5 'Ῥιοροπαπίαγ, Ὧδ γείαβεϊβ Θχ θη Ια Ίθτι8 6α1- 

ο΄ Εἶδ, 50 801118:εὲ ὙΑ1146 Ἰηΐογργθίαϊϊομβ ἀἰββουϊυτ. 

ἘΣ ΓΙ , ᾿ Ἧ 

ἃ ἰρίταν βἰπρα}}8 ΤΉ που 1418 Πρ τῖβ τπὰ πὰ 5ου 1 ρ 18 6 Χδ-- 
ταῖπαὶ 8 δἰ ἴῃ 0148868 αἰθβουρὶ 8 β πηη]ᾶπι ρῥυδθοδθη 8 
αἰδραϊαι!όηῖ5 θγαν τον ταροὶδιιϑ, Τα ε]]αχὶ πιὰὰ5 ἰρίταν, 
οοὐϊθ65. οἂρ. ΠΠ. Θμ αππογδίοβ. ἴῃ ἀπδίμον σοπεσα ΤῸΓ5118 
Ἔχ ἔατα 15 ἀπ 5 α απ οοπϑίδηϊα αἰ 8ρεβοὶ ρο856, δ 4086 
«αϊπίαμται δαϊϊοῖαθ, ηυοα 608, 4υΐθα8. πο οογίι5 Ἰοοὰ5 
τἰϑϑ, 5 ΠΑ. ροὶθβὶ, οοπι ρδοϊααι; ΘΟΡΓ ΤΠ] 6 σΘΠΘΓ ΠῚ Ὀ}]- 
πλατ εἰ βέσαπαά τι ἐρτορίαχῃ,; ἰδγίϊαμα παθαΐοονθ, 481- 
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τατι ἀορναναίμμι, αι! πίασα δια ίσιιαο Πα οἱ 6856. Ὁ ηᾶο 

μος οοὐϊοιιμχ οοηδρθοία8. ΟΥ ΓΙ, ψι 

ἀεμι8 1. (ργαθοϊαν 1.) ᾿ 

Ἐαμαὶ]. Α. (οανηΐαα. ἘδμΆ1}. Β. (ΡΠ 8.) ἘΆΝ ἀν ὙΠ ΕΠ]- 

ορ  πιἃ.) φαδηίο ἀοιονυϊου.) 

(6455. Αυρ. (ΓΙ. γεη. (. Α. Ε΄ (ροβίνε- 
ΤῊ 118 ΓΘ] 18 06-- 
101.) 

Οεμιβ Π. (εξ ρϑιπι ῬΓαθϑίβη8.) 
Ἐλπη]. Α. (θομα, Εδιῃῖ!. Β. (πα Ἐδηη!, {Π- ({56΄- 
ἀνα πϑ᾽ πη ἃ ῬΥαθ-.͵ Θὲ ΠΙΔ 58 ρορ τὰ [15 Ῥοπα Ῥγᾶθ- 

οοεὶ, βαμθῖθ μρᾶ- 160]6 Ὀΐ618 864. ἴεν 1. ὙΠ, 

Τ8}}8.) ΟΥ̓ οίογθ 6 Χ- 

Ῥευία.) 
Ῥα]. 1Π. γαῖ. Η. ΒεΡ. (6.} Μαγο. 

(Δα ππαπὶ ΠΑΡ ΠῚ ΓΑΥΑ αν απὶ οἰϊα πὶ οο6, ναὶ, ϑί6ρ}!. 
τοῖογε πη 8.) 

Οεπι5 ΠΠ- (πιοηϊοογε.) 
Τυδηβιία τ ἃ ργδεοθάεηϊε ραγαὶ Β88. (564 ΘΗ. 1|0}1}5 

ἈξΡιλρεον 
Ἑλπι]}]. ΔΑ. τποάο Ὀοηδ, το- δια]. Β, (ΤΟησθ 88 θρ 5 

Ὧο σονταρίδι) , γτιθηάοβα 4 δ δ᾽ ποθ.) 
αν. 1. Ὁ. (Ροβίγθπιαβ γΓ6- Τὰν, Ἐς, μα, 

1418. Ῥοβιῃαρ θη α8.) 

Οοϑηυ5 ΤΥ. (ἀερτγαναίαμ.) 
Κ. (ἰμαμβιϊαπι Ῥᾶγᾶπ8 ἃ δΝίοϑβαμ, (αἸαααπΐα]ο πιθοῦ 
Ῥγδθοθα, σϑῃ.) 864 6 {10118.) 

ἘΔ π11}. (πα χῖπιθ σουταρία.) τη. (ν}}18. ΡΘΕ], 
Ατ. Οἢν. απ. Βαγ. (πᾺ}|1π8 Ρ]8η6 δποίο- 

Ἰ. γα 15.) ᾿ 

Οεμπυ5 Υ. (ἰργοβ νϑυ]οβ8 ἱποουΐαθ ἥοεἰ σοι ρ] θοξθη85.) 
Τιαρα. (βαι15 θοηα8, αἰ ν1- Β. (πιεαϊοου8, αὖ νἱἀδίατ,) 

θιαν.) 
τι Μαῖρ. ϑίδριι. δανσ. Ὑιοὶ, Νατγρ. ΕἸον. Ὑία. Τα. 

(μ}}}1ὰ5 ρα η6 διιοίογια 15.} 

Ἐκ Ποὺ οοπδβρθοῖα γϑρυΐαθ ΠΟΠΏᾺ}]Δ6 οὐἸ ἐἶοδ 8 οὐ τιν 
ἴὰγ. Ῥεϊπιατα δπΐτη ἀπ ΙΪΔΡῚ ποὰ ροίαϑῦ, 4πῖπν», Ἐ]-- 

ΟἸΠΩῸΘ ῬΥΙΠῚΪ οἱ βου σϑηοῦὶβ ΠΙῸΡΙῚ σομ ον 65. ϑ[ηΐ, 
Ποχιιπὶ βου ρίαν, 81 Οὐ βοῃιθης δὴ ψευθοσαϊῃ δὲ 81 
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Ἰοφαθηάι. Ὁ}10 πιοῦο δεουὶ ροϑβϑὶὶ, τϑϑ δῖαν, ΤΕ] 4 πο-- 

χατα ἀατηποίυγ. 864 πθ οριβ ααϊάδηι δϑὲ οὐ ποίαβ Ρυΐ- 

τοὶ δὲ βϑοιπαϊ. οὐάΐη18. ξυμ. 11185 Ἰηΐον 88. φοηβρίγαγο; 

Ὡδῖι τηοῦο ΡΙανΐπιαθ Ἰθδοαὰθ ααϊπημθ γ6] χιαίμπου 88]-- 
ἴθ 1 ζαοίδηϊ, ὑπ|π8 ἀπαγιανα εἰἰβϑθηϑαμη ἴδοι] ἴ6-- 
γο8. Οπδηαιδπι 1δὲ 8:12] ϑρθοίδπ πὰ» ἃ Εἰ "δῆτα 
[ἀπ }}}18 ἀἰβοθϑϑίο ἢαΐ, «Εἰθηΐπι δῦ ϊα. αι παπα' πῃ ΡΓΪπηο 

δεηθια δα υδηΐο ἀθίθσιου δἰῖ, πὶ αἰΐθυο. ρυδϑίθιν 1, ὙΠ, 

ἀπαμ ἰδηΐαμι οοαϊσθπι 1π τη ϊαπιὶ ριοΐογαϊ, 401 τη8]9 

ἐγδηβου!! δαὶ 16ρὶ ροΐαϊὲ οἱ 1, ὙΠ]. δὰ ἀδθργαναίαγη ου- 
ἀἰπίθι ἀδἤοις, ταϊηπβ 48 πὶ τ ]]ᾳπ86. σαγαπάδ. δυϊὲ, ἴα 
πὶ Βδιιπι ἰᾶπὶ ἴγθ8, απο ο. ορέϊπηα ῬΥΪΠ σθμοσῖδβ 
(888. οἱ Αὑρ.}) αἰᾳὰδ βεοῦ μα] δὰ 4π86 Ρἰανίιπε 8:1 ργο-- 

Ῥυΐα παθεὶ (γαι. εἰ Η.}) ᾿π 118 δἱξ, (ἰβξίταν 0888. Αυρ. 

ΟἸ. δ. γαῖ, Η.,. νδ! (885. ἀπρ. Ρα[. 1 γαὶ. Η.,}) «4 

βου ρίαν δι 8} ΡΠ] θη ἀδτη δ. Ε]οἰαιε. ᾿ ποα 8ἱ Ἰοπρίπϑ ρχο.- 

βυθαϊανῖβ, ἔον δϑ55 δἰϊαπὶ (858. Δὰν. γαῖ. οἱ Η, ἰδ 8 

ἀμσθ5 αἰσί αϑα6 ΡάΡ Ϊ8, ναὶ (888. Αὑρ. ΕἸ. γεπ. ἰδμ απ 

ΟΡ ΐπιο8. Ὀρέϊηη! σΘΏΘΥ8. Ομ 1018 ρυα ἔθ 8, 5] πθῆμπ6, 
ᾳυοα ΒΕΚΚαγαμ ἰο 88 [601886. ἀπ! ΘΠη 18, 50105 γαῖ. εἰ 

Η,, ποαπε δἰΐαιη 80105 (888. δὲ Αὑρ., δὶ Ἰπίθγηᾶ αΓσα- 
ταθπΐα πο δοορράδῃΐ; τ ] 418 Ομ 8 ρυδθίενγα Ἰἰοαί. 

Ἐδο τι Ἰάτα δ (888. δὲ Δπρ, ρανίθβ Πρ] θοἰθη 88 ργοῖ- 
ἨῈ8 518, ὉΡὲ τπηπ8 γδὶ ἀμο 4111} Π]6]1ογ 8 Εἰ] 115 6οτὰ ἴα-- 

νεδηὶ5 ποῖ ασυϊάεδιη, σὰ μἰο ἀπῸ8 Α 581} (1, 15, ἴῃ 

ξυνειστήπεσαν ῥτο ξυνεστήκεσαν, 1)». πώντες δέ ῥτο πάν- 
τες γάρ; εἰ 50 1, 40. Ὀ18) 5 --- Ὡδ ΠῚ ΠΟ 18 Π| ἩἶΠη18 88 606 

ν 1118 ἐομπί δια πϑὲτ5 δϑὶ ς τ᾿ πθὸ 4αππὶ (ὦ, (ηἰδὶ Αἰ αα αποά- 
Ρίδτα ἀΡραστπθηίαπα.. πι 1, 48, ἴῃ ἧκε, ν6] δί6ο 4111 τι8- 
αἰαθ οἰαβ8159 1ἰθυῖ, ὯΕῚ, 1. 018, δὶ ἔογίθ 151, ἀῃοα ἤοπ 
ἱπηρυοθ 116 ν]ἀδαίαν, πρὸς ἑκατέρους ογμϊίΐεγα εἰ αὕτη 
δή 5ου!θεῦε ν8]18,) δοοείδηϊ; -- δδά 8] (Ο].; ρυδθβδγί πα 
8', 1, 69, ἰπ ἡσυχάξετε μὲν γάρ Ῥ͵ο᾿ 8010 ἡσυχάζετε 
-γάρ ποι ἀρραγθαῖ, απὸ τηθᾶο Π860 βουϊρίαχα, 4ππηι δέ 

ΠΟΙ δεαμδίι", 864 ἰδηΐαα 1 βοηΐθηἰία ἰαἴθαὶ, ἰὼ Πο5 
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ΕΠ τὸβ ἰγσορβοῦὶι: παμι αὶ Ποο ρῬαϊοὶ, βίοι 4 Π1Π10.- 

ἰο ἴδ ἴῃ ὑπό αηἴς τοῦ δήμου ΠῚ, 51. οΟἸη1880, δαϊ δ η1-- 
Ἰῖραβ, δαΐ, δἷοις ἢ ἀρείσα]ο 1, 71: ποτ] Ποτιδανάταις 

ὰ εἶθ. Π0νὶ8 δ αἴο, ΟὈ ΘΠ ΡΟ ΓΘ π0168.. Ἐθπῖτη 1 ἰδ- 

ΤΠ 15. σα αὶ] εἰς 40. ἐδϑίϊα πὶ ρυαθναὶθῖ, δ οὐππῖηο ἈΠ} ρΓᾶθ- 

βιαυ ἰββίμαΐ Εἰ ον ῥυϊταὶ εἰ δθοιηάϊ σθηθρὶ8 ἀξ ἰοΐα Πα θὸ 
σθπογα ἰπίθ 86 Ρυβηδηΐ, αἰν 19 τ Πα υδ6 01855685, δὲ σηδ- 

απο ἰουίΐαν 86 πἀϊαηραηΐ, 4 Δ γε ημαηὶ Οὐ], ἸῺ 60; 8ἷ 

χδοίδ δ πσα]οσ πὶ ΡΥΘΙ ΠῚ ΒΌΡΥ  ΟΟΠΒΕ {ΠΟΥ 1118, μη 

ὙΟΡα 8. ΠῚ ΟΡῈ5 δου. 

Ηδδθο ἰρίϊαν ἄθ 1 015 τᾶ δου ριϊβ ἀἰοῖα βαπίο. 

Ῥυδθίου 608 ὑ6ΡῸ ΡΥ ΠΟΙρΡΟβ᾽ Π|θγῸ8 εαϊϊο08 ἴη46. ἤποῖοϑβ, 

ΘΘΠοΙα οἱ νοϊαβίαθ. που ρ δἰ ἰομ 8. ἔμ 88 Ἰ ἐρώχα 

6586 οοῃϑδίαϊ, 

ΤΑΡνοσυαμ δα ογατη (668 ἸΡΑ͂ΚΌ ΤΩΝ ὁαρ. ΙΧ. .16- 
σαί} ΡΡΙ ΠῚ 58 ΡΓΟΘ ΗΠ  οαρὰ ΑἸΔΙ ΜΑπΏΕ ἃ. 1602. ἤππο 
ΡΓΟΧΊΩΊΘ ϑθοα 8 δϑὲ Βεγπανᾶαϑ Γὰπία ΕἸουθη δ ἂν 1526. 

Ῥθοΐπαθ. ποῃηα} 6 ΤΠ ΠΟΥ ἀ1618. ραν σα]Δ 6. ἃ ὙΥ̓ΈΌΠ]ϊὸ 

ἀϊνα!σαίδθ βαηΐ, οοποίοη 68 ἃ. 1681. 1]. 1, εὐ Π, ἃ, 1685. 

οΐα τ 8115 δἰτι5 ἰδίου ϊα Β8511186 1η οἰποίπα Ἠογναρίαπα 

βἴααϊο ἴοδοὶι. (ΑΘΓ Υ11 ΕΥ̓́ΡῚ8 Θχϑουρία δῦ ἃ 1640. Οοἴο 
Δηηἶ86 ροϑὲ (1648.) ιαβοοβαηὰβ ῬΑΓΪ 5115 ἐτῈ8. ΡΥ Ι πιο 8 1]- 
Ὥγο5. διά, Πδηϊαθθ., τοῦ ποππ}}]ὰ ΘΧΘιΡ δι  ηι) ρ6- 
τπιενϑ, 4186 ΡγΘοΘ Θπεθ.5 αἰ απ οὐ ραγΐθι: ἰδηξαπι 
ποπηι} 188 ραυΐθ8 βου ρΡίΟΣ 8. ΠΟΘ. οοπεϊηδηῦ, ἴσο ὁγηῖί-- 
ἴατητι8, ἘΠ Θην οι 8 ϑιερμδητ5 Ρ18 ἰοΐαπι Το ον ἀ ἀμ 6 Ω11-- 

δἷϊ, 8616} ἃ. 1564., ἔπτ ἃ. 1688. Ἦδκθο βορίθι ρίξαν 
νεϊαβίοντιμα. ἜΧΟΙ ΙΔ] δα] ον α Π σοπορα ποὶῖ5 ΑἸ6, 
ἘΠον. Ἄ  εοῖι. δα. Β85. ἡ β8ο. ϑίθβρ. 1. δὲ ϑίθρῃ, 9. δὲ ψαΐμ-- 
486 Ρυίογα 4αοηϊαιη Ὀ]ΘΡ 46. Ομ ΒΘΗ αηΐ, ὨΝΑΧΊΙΠΘ 

νειὸ ΑἸά. ΕἾον. Β88. (πιὰ Ὕβοι. δὲ Ὗαβο., ἴῃ 4υϊθυ8 
Ῥαγιϊοῦ!αθ ἰδηΐ 1 ΒΟ. Ρ ΟΡ ]5. Θχϑίδηΐ, ΤΠ1ΠῈ18 1π| ΘΟ ΠΒΊΠΙ 

νοηΐαηΐ, εἰΐατι Ὀυανίϊοῦ ποία νείϊ. ἐἀ 4, ἱποιρπίπιαδ.. 
Οπηηΐα ΨΈΓΟ 1π ΓΘ οΥἸἰΐοα Δα πτοία οαῖσαδπι ναὶ] μοί 8 

μα] ]δυαι. αἰ αἴθ αν Πα ραπί. Νά ΑἸάΐπα 6χ τπιο ΒΟ ΠῚ 



ΥΩ ΥῪ ᾿ - 

Ε ΥΕΤΌΒΤΙΘ ΕΧΕΜΡΙΔΕΙΒΟΒ ΕΠΙΤΙ8. 66 

οοὗϊοθ νείθγα, 4] Ρᾶγαμα ῬΓΌΡα8 δὲ ἰθυι νεῖ ααδυὶὶ 
ϑεμθιὶβ ἕαΐτ,. ἐχοιιϑα 6886 ἔα 0116 6χ ἔγθαι θη ἰ88ΐ πηὸ οὰ τῇ 

ΑΥν. Ομν. θδπ. εἰ δἰθὶ οαπὶ ὅτ. Β. εἰ βἰ πη} 15. 110 .}8 
Προ δθηϑα οοσποβοιηΐασ. απ ΑἸ η18 ΕἸογθπίϊηδ ἴῃ 186- 

νἱβϑίσηϊθ δαθοὸ σεθι8 οοπϑθηϊαμΐ, τὲ 6Χ 1118 σϑροιϊία 

6856 ἱπὶ6! Πσαπίαν, [επ 46 αβοοβαιΐβ να]δὲ, ἸἸοεῖ θὰ 

ποι πρίᾳαςε, φυοὰ Ἠπαβοηιι5 αἰ χογαΐ, οαπι 1}1|5 οοὴν6-- 
εἶνε ΠΌΚογιιθ ἱπ ῥγδοίαιομθ τθοΐθ τποπθθρῖ: 864 α15- 
ΒΕΠ85 ὙΩΓ8 αἱ ΕχΙσαα8, δ, [πὶ ΒΑ 5116 8115. Ρϑρ51η 

ποηπ. 6 δα οοὐϊσθῖι πϑ πὰ βου! ρία Βα 8, ἃ ΟΔΠΊΘΥ ΔΥῸ 

᾿ἀπδρθοίατα πγιίαΐα 8 πὲ 86(. ἐα τη 6118 6χ ποὺ 'ρ80 605 
ἀἶοθ σερϑίμϊαν, εχ απὸ ααδηηπδπι (ΔΊ Γαι 15 ΠΟ η 5 

π.}} 6 ἴῃ Ηἰ8. ᾿ρβὶ8 Ἔχ θπιρ]δυῖ 8 δαποίανὶξ, 14 ἰαπιθη 

ἰαπι ταιὸ ἔεδοὶϊϊ, αὐ, 181 δα πάθη ΠΏ Κοιι8 ροβίθα οομ- 

ξευεηάατα οαγαβϑϑθῖ, ΡαυΏμ ([8 60 80 6 πΊ.8. ΑἸ] πο ΐ 68, 
ἀαδμαν 18 ὙΑ ἰ5δΠ|6, 1π..1}}}8 δ θσαν Θχοθρρ δ ἰθσαπ-, 
ἰὼ εἰἴαπι 486 ἴπ ΠὨΌΚΘΟΡΙ οΟ]]δἰοη6 Πὰϊὰ8 σοεϊοὶβ 46- 
δαὶ (6. ο. 1, 57. 89. 90. 116.); 564΄ εἰ56 Πάδην μαθειὶ 

μαυα ἰθπιεγα ΡΌ8586 ΠΟῚ δδί ΟΡ ἀοσθαδιη5. (ὑδείθυ πὶ 

ΘΌΚοσ5 ἄπο δχθιηρίαγία απ ΠΡῚῚ Βα58. δαπάδμι 81-- 
παϊὰ 1640. ρει δοἴθγθηίια αἰϊαιιοῖ 1οο18 ἀἰβοοσάαγα ο)861-- 
γανὶι, π᾿ εδάδιηααε εἰΐαιη μα οχισαθ ΠΟΊΕΙ 5 νἱ-- 
ἐϊοσατα ἐΥρορτ ΡΠ] ΟΟΓ ΠΣ ἰργαρϑὶῖ. Οὐππὶ ααΐθμι Πὶ οπι- 
168 ᾿ἰρεῖ εὔπὶ δὰ ΤΠον 415 πηᾶπιιπ τ οϑ πϑηάδγα ἢΐ-- 
ΗΪ,. φαοά ποη Δ] π646 ππεῈ]118 οοπδίθἑ, σοηΐονδαι, οἵ 

4" Ηυάβομο Ἔχθιηριατία ΑἸΙΑ. Ιαπὶ, Ἴαβο. Β88., ἃ θ- 

Κετο Ὗαβο. εἰ 88. ραβϑίπι 1601 - σοηραγαῖδ - Θ5βθηΐ, 
απαπασδιι δα πϑαϊαααπὶ δία οἱ ὝΥΈΟΗ. ἔογίαβϑὶβ 
τι δα πᾶ πὶ ἱπϑρεοία 8586 ργοθ6 ΠΟ] πη18, ΙΑΡοτΘ ςΟ]]]ροη- 
αἱ εἰ ἄδπυο ΡΘΕ αβίγαμ αὶ Π08 ᾿ΠΓῸ βάρεγϑθάθγα ροβ86 81- 

Ὀἱναι! βαμια8. Αἀάϊπιι5. ἰρίίαν "ἰαπίαπι,, ΘΒ ΘΡΠΔΠ ΠῚ, 

ααῦπὶ Ῥυϊπιαμπα ΤΠπου θὰ δἀσεγθῖ, ἰδηϊμηι γᾶγῸ Ὁ 
ἜΧΘΠΙρΙαυῖθυ5, α1|86 ΡΥΪᾺ8. ΟἰγΟΙ ΠῚ ουραταγ, γα068-- 

51386, 884 ροδίθα οοάϊοεμι σεΐθγθπὶ ποία πὶ ,», 6.8 ΟΡ6 

βου] ρίαγδηὴ 886 0188 δι θη 4856, οἵ διιοίοσεπι εἰὰ8 ψ61- 
ΤΠμογά. 1]. Ε 

ρουν ον δώ. 

ὋΣ 
- 
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ποτα δοπεϊπααιοηΐθ ἕαοϊα πὶ 6556, απαο ἀεῖπάθ αν ἢ α-- 

800, αβδῖο, ὨΌΚονο οἱ Θοιμ!ερενο ἰδαίαμα γαν]85]-- 

πιὸ ἰονίίοσ οογγθοίδ δ ποβίγα ἀϑῆπθ ἰδιηρογα Ἰηϊδοία 

χηδη 811: - δυξώ ἢ 

Ἰάοπι ϑίθρμαμπτβ δἰΐαπι 46 5011011|8 αναθοίϑ, αυδϑ 

ΤΠαοΥ ἀἰα1 ααάϊτα Ἰοραπιατ, ΟΡ Ϊπι6 τη Γαἶϊ, δααὰ6 ρ.]-- 

τὰὰ8. ἃ ῬΙασί 8. οοπδογὶρία νἱἀουΐ τποπῖι. Ουοά δηΐθ 

οπιηΐα ἀδοϊαταπάμπι εἰ 46 δοίαίθ, 48 μᾶθὸ ϑομο]α ουὲα 

ϑυπΐ, δγόνῖίον ἀσθηάαμη 6], δηϊθατδη, αποὰ πιο- 

τηθηΐωσα ἴπ τὸ οὐἰἰΐοα μαρθθαμΐ, Ἐχϑμληθιηα8. Δα βον1- 

Ῥαιιὰ8 σίας ΠΌΚουΙ νουρὰ ἴῃ Ῥγαοῖαί. ,.)6 δυοίουθ 

μογαπι ϑοποϊουαπι ἘΔΟυϊοὶ8. 5) ΠΟ 51Π6 γαίϊοηθ 8.8-- 

βϑῃϊϊσ ϑίθρμαμο “ [8ηἰ6 ΡῬυοραγδβοθθη δα ἰθοῦ, 8610]. 

εἴ ἰηῖ. δάποὶ. δὰ 50}10].} οραΐδμεὶ ποῖ αἶπ8 8} ἰσἶτ18, 

8641 ΡΙανίπμι συ ΠΙΠηΔ ΘΟ πη, 6 4υϊίνι8 Φ΄μέγίζωδ, “418016-- 
Ρίμι8.. [4οἱερέακ 65) ,,εῖ Ῥ]ιοοιαηεγιοῦε ἵπι 115 πογαΐ Πδ1-- 

τὰν,’ [46 ΑὨΐν]]ο νἱά. ΠῚ, 95. ΙΝ, 19. 98. ἀ6 Α50]6- 
Ῥίδ δ, 4ὶ πιᾶϊθ νυΐσο Αϑοϊθβρίῃβ νοοαΐαν, 1. 56. ἀθ 
Ῥμοθρδμιπιοῖα 1, 58. 864 ργδϑίθ: μο8 οδὶΐθι ἤθᾷὰθ βἰο 
τὶ ἰρ8085 ϑομο]α ἴῃ ΤΠυογαϊήάδθηα φοηζεοίβ80 ἀρρανδδῖ 

ΠΊΘΟΥΣ Οἰΐαπὶ Πεγοάϊαμιιθ, αὶ ταδ]θ ναϊρο Π6-- 

1) γ»Θ0ῃ 0118 ἱπ ΤΗπογαἰδοπι, ἀπι86 ἱπ τπϑ]ἰουῖθι5 δα ομΣριι8 
οχβίδηϊ, ἃ αιθιβάδτη {υἱθαπξαῦ Χοπορ]οπεΐ ὩδΘβοῖο οἷ, 8 
1115. Παγοοϊίο ουἱρίατι (8η Παγοεϊπο 3}7γ αὐ 80 Η. ϑέβρῃ. 
ἴπ Αμπϊτηδᾶνν, δα 1106 ]1πὶ 46 ἀϊδ]θοις ΘΟΥϑθοῖβ ᾿ς. 27. ΕΧ σοῦ, 
νϑὲ. [ΟτὙϑρου]} Οοὐΐητηὶ [ΟοΥμ 11} 46 ἀἰδ]θοίβ. ΒΘυηΠαΥ- 

,» ἀἴι5 φυϊάραι ἀθ Μομιξααοοι ἴῃ ἀΐαγῖο [τα]ῖοο ᾿. 556. ἱπίε να 

7η55. ΤΠ ΟΠ 5ἰοΥἹ ΕἸογθηἑίαθ σοίοσε οοᾶίσθηι βδαθο. Χ. βουρἔιπι 

Ἠϊβίουαθ Τ μον ἀϊ 415 σώπε οοπιπιοτιέαγί 5 ΠΠαγοοἰἸϊιὶ ἴὰ ταθθῖθτα- 

πᾶ. ΑἸ ἀθηϊαιιθ πο αΐτι5 118 6556 διοΐουΐβ δ᾽ ἐγ δα ταῦ, 

564, αιοᾶ 46 ρ]οιίβαιθ ϑ9μο] 115. ἴῃ α]1ο5 δουίρίοσθβ ΘΟυδθοοβ 
ἴδιμι. πλα} 1} ΟὈΒαυναυιηΐξ, δπαγσαϊίομθα ναυίοχσαμι σγαπληναῖῖ- 

ΘΟΥΏΠΙ οχ ὨΙάγηιο, Επιᾶρογα, Αβοϊερίο [ Αβοϊορίαθ], 4111ς- 
46, φαΐ Τ ιογ αἰ άθιι 1]Πιιϑτγασιιπῖ, θχοθυρίαβ, {86 ρμούνοσῖ- 

5ἴπ}}}15 βϑηΐθητα δὲ Η,, δίθρμδμηὶ 9 ΒΑΒΒΙΟ, ΒΡ]. Οὐ. 1. 
Ῥ. 7227. εἀ, Ηδ1]. 



ΤΟ 

ἾΕ δεηδι. . 8; 

ἀκωδοο βουἱ δία Π. 19. ὙΠ], 44. Θλοόγοδοασων Ῥανῖον 

ὙΠΙ, 44. για ΠῚ, 19. Υ, 1. Ττείχεβ 1, 118. 193, Π, 
109, 1Π|, 61.] ,,Ἰπϊογρτεἰαιίομθβ, ἀθῖπμ δ ἃ γθοθηιου θὰ 

φυϊδυβάδιη 1π τιπθτι σΟΥΡ8 οοἸ]θοία8, 6556, [ἢ δαάφγῃ 

δεϑῃϊθηϊα εδὲ Οδϑαῦ θοππ8, αἴ ααὰπὶ δα ΠΙοσθμθη, 
1, δεγιϊατα ΠΠ, 47, 6 ϑυῖθα“ [,,»,»γ ἃ] Ηδγομπ πὶ ατϊιοηῖο, 
τΒδίοσθια Αἰμθηΐϊθηβοια, αἰὲ ὑπόμνημα ἴῃ ΤΜαοναἸάθιη 

Ῥοπεΐδοθύ τς ἘΕΑΒΆ.]7 τοδί]! !ϑβοῦ, ϑαδγτιγγε σοτατπθη-- 

τίαπι ἴπὰ Ὑπυογα!άθτῃ εὐ 1586, δἀαϊτ, 86. ποῖ θ{} 1-- 
ἴατο, ἀαὶη οποία, αἰ 6 ποάϊα αχϑίδηΐ, 6 854)}}π1, Απ- 

ἜΧΠΠ1 οὐ ῬΠΟΘΡΘΠα ΠΟ 8 ΘΟ ΠΊΕ. 118 ἀεοουρίαᾳ βἰηΐ. 

Νεο ᾿ππιευϊίο πὶ85 δ αν ΕἰἸδαρογαβ, ουἷπ8 ΠΡ 1 πε- 

οὶ τῶν παρὰ Θουκυδίδῃ ζητουμένων κατὰ λέξυν τηεταο- 
ταῖ ϑυϊάα8." [,»»»16πὶ Εὐιᾶσογα8. ἰθϑῖθ δῖ 648 βοείροῖι 
46 αὐἰβοῖο ἘΒυργα!ϊα ογδίουϊο: Θουκυδίδου τέχνην 

"ῥητορικὴν ἐν βιβλίοις ε΄. ἘΠῚ Νιτωτογιῖιδ γΠδίοι ἰφιῦρον- 
χἰθυ5 ΑἀγίδηΣ ο]6 ΥῈ8 ὁσμαροευΐε τῶν Θουκυδίδου καὶ Ζ΄η- 

᾿ μοσϑένους χρειῶν συναγωγήν. 7Τωϊιθ αιοαα ἢ ἐδέϊηι8 
᾿ 5ορβίβία, ἀθ 4υὸ 8016448 ἴῃ ᾿Ουηστῖνος, βου] ρβεγαὶ ἐχλο- 
ψὴν ὀνομάτων ἐκ τῶν Θουκυδίδου, ᾿Ισαίου, ᾿Ισοκράτους 

᾿ καὶ Θρασυμάχου τοῦ ῥήτορος. Ἐπογαμΐ ααοατ ΤΗποΥ- 

ἰάὶ ποβένο ἴαπὶ ᾿π46 8ιϊ ἘΘρυοΒοπβοιϑς 811 1488 
τοδίαξαν (]αιιάϊεπε Τὶ γηπιίνι βου ρβῖ886 περὶ τῶν ἧμαρ- 
τημένων παρὰ τὴν ἀναλογίαν. Θουκυδίδῃ.“““ ἘΑΒΒΙΕΘ] 
» Ἐὲ ὁ ρ᾽αγίαα ἱπιθυργθιδιϊομῖθ8 οομβαΐα 6886 πάθια ἴδ- 
οἷἐ Προ (α886 δι, πὶ 41ὸ 4υ πΠῚ ΡΥ ΜΉ ατα απ ἢ ΡΔΓ5 

δογαπι, 4146 ἰπ νυ ]ραὶϊ8 ἰοσαηΐωγ, νϑἐαϑδία πϊαπὰ 8ογ]- 

Ῥία ζαϊδβθὶ, ἀθίηθ αἰΐῃ8 Ἰομ ρα σθοθηξϊου τ]ὰ δ 4146- 
ταῖ, Βα ἀυθ θ᾽ ᾳφαοὰ δα πὶ 8}1158 θχθιη ραν 5 βουὶρία 
ἀπνεπογαὶ. 9. [ΟἸαγῖη8 ἰΙἀθπὶ εχ Αὔρ. Ρεγϑρίοἰίασ, αὶ 
δαπηοαά μη πλδΡΏΔΏΙ γ Ὁ] ΒΑΡ  α τἢ Θ᾽. ΠΟ] ΟΥ πη Ρᾶγίθμα ομϊἐ- 
ἀπ, εἴ ργοὸ 118 ᾿πέθυ πὶ 8116 «1, δἰσας εἰΐα τι ̓ ῃ ΠΕΡ. 

Β48. Ῥα]: ρϑϑβϑϑῖπι 4116 ϑομο!ία Ἰερῃηίητ. Αο 886 06 ἅπΠῸ 
ἴπ ἴοοο ἱπέευργδίαιίοηθϑ ἃ ἀἰνθυβὶβ Πομληῖθ5 ρτοροϑῖ- 
ἰΔ8 ΘΕΥΠἰπηι8., ἀααγαχα δἰΐαγα αἰϊθὺῦὶ σϑρυρηδὶ οἱ σϑίο!- 

Ε 2 ' 



6Β Ὲ ΒΟΠΟΠΙΙΒ. 

ἸοΓῸ ΠΟΠΠ ΠΩΠΔΠΙ σοπαίασ, {πιὰ 1101 αἰγαα 8 σΟηβ6η- 
εἶ εὐ Ῥὶβ Ἰάουα ἀϊοῖιαν, απ 6 πίονα πὶ ἄλλως ἰηΐενρο- 

δΠπὰ γἰἊουαι8, 410] δα ἀἰνθυβαβ ΘΧ ΡΠ δ !θη68. 8806 γ-- 
Ἡδηδα5 ἃ πορὶς ποία { ἰπβουία δὶ. ΟἿ 1, 1. 4. 6. 10. 

15. 17. 95. 90. 85. 49. 4].1.,.) 6 δϑίαϊθ δπίθιη νεΐθρα μα. 

ΠΠουαπι ἰηξουργεία πὶ 1} οδνιΐ 6 Θ0Π01118. οοπϑιϊ ρο- 

ἰδ5ῖ., ϑαθίπαμι, αιίδηι 118 Δἀπυηογαῦ (αϑα  θΟΠ118, 5 

Ἡδάανίαπο Πογιΐθ86. “ἰοῖε δ 1485. ΔΕ] οἱ Αβοίθβρὶὶ 

πιόπη ας τ να Τ πον ἀ1418 ΜΑΡ Θ ΠπῈ5,"’ [58.. 565. εἴ, 

5, 57. ποϑίν. δά, ἀδὴ]᾽ ᾿Ζ“σκληπιάδης γοροπεῦα ἀδθθρα- 

γ1118.,} »Νξποεα εὐ ὙΑ]θη π] 61, Ὑ α θη 15 οἵ ναι δηὶ 
τοπιρογὰ γεν! οβϑὶμβ 11, 46 βίον. ὅν. 18, Ῥῃοο- 

ῬΑΠΙΠΟΠΘῺ ΤΠ δ ο Ἔα. ΘΘΟ ΠΑ ΘΠ [111886 Θυ με ϑἷο, 16 6ϑὲ, 
Αγοδᾶϊο ἱπιρογδΐθ ν χ 586, Ὗ. ΒΡ] οΙἢ, αν, 81, 16; 9. 
ϑιιδρίσαῖν ἘΔΡεΙ οἷα 5... [ΠΡ άϊδηι8 πᾶσά ἀμθ 6 δβὲ πο- 

ἀἰϑϑη 8. ΔοΙ 5 Ἡδιοάίαηυ5, 641 δ Απΐοηῖαο ῬΗ1ο-- 

8000 Ποιαΐς. ΟΠοογοθοβοὶ 1 ΠΙοη γι: ΤΉγδοῖβ να] ρο- 
{ἰπ8 ΠΙΟΙ 511 πιὰ ρ δ 1 ΟΘσαμπΘη1οὶ συδηηηιαὶ σαι δ Πο-- 
ἴαιϊίομεθ Παρ 6 ἴῃ. Απβοθά, συγ. ἵ, ἢ. αἰναϊραντὶ ΒΕΚΚ. 
6 Οτὸ Ποπιβιθυμ δίῃ πὶ ῬΌΚΟΡῚ Ῥγδοξαςοηθ αἰϊψαοῖ 
ΡΔΙῆα Ροϑὲ μᾶθὸ δαἀποίανις :,,,,Οὐοπίδαι ἴῃ ἐγ ιο- 
Ἰορὶ πιθη θη θη 1014], ΔΓ. 61118 ἰοοτ., 481 δ ΤΗΙ- 

. γα ι ρει ιπθαῦ, Ἱπαῖσαγα ἰοὺ Ρ. 449. ν. 60., 
4ποῖὰ ΠΥ ΔΊΟΥ ΘΥΤΌΤΘ ἑαυ αΐα πὶ 1 απο ΟΥ̓ Ἰ ΠθΙα 
γϑαρο: Θειαξζόντων, μαινομένων, ἢ ϑεολήπτων γινομέ- 
νῶν" χαὶ ϑειάσαντες" καὶ ἐπιϑειάσας, τὸ ἐπιϑαυμάσας" 
ὁ δὲ “Μιλήσιος παρὰ τῷ συγγραφεῖ, ϑεοὺς ἐπικαλεσάμε- 
ψος καὶ κατευξάμενος " ἔστι γὰρ ἀπὸ τοῦ ἐπιϑεάξειν. Θειά- 
σας τὸ ὃ. εἰςδ. εἴο. Ὁθυπηιηαθ ϑειάδαντες εἰ ἐπιϑειά- 

δας ἀρὰ ὙΠαον ἀἴάθπι ὄἜχϑίαι, {14 ὙΠ], 1. μος ΗΠ; 78. 
αποά μοδβίθυ 8 σθοῖθ 4αΐϊάθηῃ δηϊηδ νου ΒΥ ΌΡΡΙ 5, 
564. Ιάδπιὶ ναἰθ Αρδυγαῖ, Πα ΠῚ δοριδ1ῦ : τοι χίοχὰ ἴο-- 

γιέ τὲ ΜΙδδίιι8., δοώ κἹγοϊα αι. τα νοῖὸ 

ποῖ Λιομ  ἀδηλιι8, Π δ 18 ΕΠ γο]οσὶ ΜΠ]Θϑῖαβ οϑὲ Ογὰ5 
ΜΠ]Θ5115, συαγατηδί]ο8. ΠῚ ἸΡΠΟ1 18, 4πὶ ἴῃ ΤΠπογαϊ- 



ΒΕ Β6ΗΟΠ15. τ 69 
(ὁπ, πὲ ορίπον. βοῦῖρϑίξ σομη θη δ) 08, ἃ ΘΟ] ἰδέα. 
ογφλῆσι βομεβημθτα Ἰαπαίῃ9. [ρ56 ΕἘΠΥτπο]οριι8 Ρ. 816.. 

. ἡ ὀρϑογραφία ρου τοῦ “Μιλησίου εἰ ρὰρ. 816. 

ν. ἐρτς "Μιλήσιος ὁ Ἰϑρίων. Ἶρος. δηΐμ εἰ ᾿ϑρίων ΠΣ 
φομηπημδηίογ: ᾿ρος ὁ Μενδήσιος εἰ ᾿Θρίων, πἰγοαιιθ 

χποάο Οαἰθηιιβ: οἱ ἰὼ Πἰδίογία βοο] δϑἰδϑέϊοα Ρ] 01 68 ἰηΐδι 
᾿ς Ἀδρυρίΐοβ Ἶῶροι, ηυὶΐ ἰἰάθπι. ἀρια αἰϊο9 Ὡρίωνες.“““ς Π6 
ὙΖειχῖϑ ποίϑ ομημ1ι.} ,,Ἃ, αὶ «ἀ Τπαογά. 1, 189. 5ογὶ- 

β δὲὲγ, σορθηι Ἀομηδπογαμπι ἰγὶροκίίθπι 6 ργαθάα Ῥογβίοα 
τς Ἀρβοϊ!ϊηὶ Ργιμῖο ἃ Ῥαυβαμία ἀραϊοαίμπι ΒυΖαμιΐ ἴῃ οἶτοο 

Ῥοθιυιΐθθθ, πο διε (οηδϑίαμέϊπμπι. ΝΙ, γίγεγ ροϊμϊ, πὲ 
οοπϑίαὶ οχ 118, 4πὰς δὲ (]} ἔπι, Ηγπιη. ἰπ 6], Ρ. 891. 

ΒοΡῚ 1 Ὁ. 1}1. ΘΡδημθμλῖα8.  Νεο Τμ]ΐαπο απιϊηαΐον. [αν 
αὐὶ δα ΠΙ, 87. Οτερονίατη Ναζίαησθησηι ἰααάαὶ, αυοά 
εἰ Ομνϊβιίδμπαπι [1556 πα ϊοῖο δδι, αἰ στερίθ οἱ. Ἐδθυί-- 

οἷμδς πειαδαπιοάαμ. δὲ θππὶ, αἱ ἀποίοῦ δϑὲ ϑόμο 
δὰ ΜΙ, 88.ν. 4], ᾳυοά, 1θὲ ορβθσνανὶ οἱ. Ὑγᾳ8856, δά 
νοῦ [ππ|οὰθ οὶ. ΧΎΠ, 21. σϑβϑρθχη. [Ιἢ. ΘΟΠΟ] 5 ροά. 

Β48. δυΐεπι (α ΙΥ̓́, 88.) εἰΐατι Β6 ἰδανῖπι5 Ἰαπἀαΐαν, 4 δ ης 
ψ παν ἱπηρογαμΐθ ἢ ον τ18856. πθ πιο Ἰσπογαὶ, 9 [Βδορη-, 

δια ΘΟ ΒΟ] α. οοά, Ῥαϊαΐ., τλαχίμαθ νυ βίο}, ἃ} ᾿μ80 
Τδγαγίο, αἱ μαπο οοάίοοθμι ἀγα 880}} 0811, Ὁ νἱάθέαν, 
ςοπίοθοι! εἰ Τ ζείζαθ τηθη!οπ θὰ ᾿η]οΙ θη 68.} 6. - 
τ, χ Πἰ5 ϑοΠο 15 πη} αὐτολεξεί Θαιμαν 1 Τιοχίοο 

ϑυϊάαος. [ῥῬῃοῖ. Ῥμπάᾶνοι. 84].] »ναιι86. Θιθρίιαμμ8» Βοίιε-. 

δἰι5 δὲ ἀοοῖ νἄ]ρο Θυϊάδιη 1π646. ἀθβου ρ518586.,. αἢ «]1ὰ 

χ Αὐἱϑιορμδηῖβ, ϑορβοο 5. δὲ αἰϊονιι τι Θ0 ἢ 0115, οχίβιῖ-- 
γηδπΐ. Οἱ ηδοδιναναπί, αἰγὶ Θ᾽ 1(148 6πὰ ὁΧ 1πΐεν- 

ο φυδεῖθα5 Αὐ᾽ϑίορ δ 18, δὴ 11 6 δυϊάα ΘΟοορουΪΩΐ, ἘΠΕῚ 

ἐδ ᾿πιεγργειθι8 ΤΉοΥ ἀ 418 ροδβϑίηαΐ δον Εγ6... Θϑυϊάδπι 
Ρίαγίπια 6 νψείμϑιϊβ Θ΄. 0118 ΠΑΥἸϑίορ δ }8. 1η Τιαχίοοι 

βασι οομί 1586 θῈη6 οβϑίθηα! [ἢ ΡΓαθβαιίομε ὁ αἰάαο Κα- 

βίθυα8, εὖ ν 6] ἢ Π15 Ιοοι8 ἰμ μακκοᾷ Ὁ εο ποπ δηϊμδά- 
ΘΙ 5118 οχίνα σοη ον οὐὔβίδ τι ἐρουῖι. Ιη οὐνῆΒ. βϑουρί τα 

εϑὶ: Μαχκοᾷ' ἀνοηταίνει, ἐνεόν ἐότιν. ἔφαμεν δὲ ὅτι 



το ΠῈ ΒΟΗΟΒΙΙ5. 
΄ 

Μακκὼ ἐνεὰ ἦν. ᾿ἀριστοφάνης. Πΐίαθο ἰπ ΘοΠο]ϊαϑὲς Αὐ-- 

βίορ. δἰ χει. ν, 895. Ιορὶ ουϑουνασαμπὶ Ρονιαβ οἱ Κα-- 

εἰδυαθ. 964 ἡδαΐον δογαχ νἱ ἀπ, ν γρὰ 1|4, ἔφαμεν δέ, 

ταδηϊ [οϑῖο ἐπα ϊοῖο 6556, ϑυϊάαμι Πᾶθο δχ ἱπίθυρυθὶθ Αὐὶ- 

ΒορΡΒ,, ποῖ Βθμο 6 8148 ἀθβουρ51886. δαπι μος ἴπ-- 

ἴογρυθβ σθοῖς ἀϊοῖς ἔφαμεν δὲ, ααἷα 501Π1σοὺ ποὺ δμίο δά 

ν. 65. 5ουίρϑοναι, 14 ϑυϊἊαβ πθαθ 6Χ δα βθυβομᾶ αἰ -- 

σοτθ, Ὡ6416 46 60, 4ποα ἀεἰπ8 6χ θοάθπι ϑοο] ἀϑὲε βου ῖ τσ 

Ῥίανιβ ογαῖ, Μηαχκὼ ἔνεών ἴα1586, ἔφαμεν 5ογίθοτο σϑοῖθὶ 

Ροϊαϊέ. [π 400 εἰΐαηι δηϊ Δαν εμ ἄὰ5 δϑὶ ἰϑνὶβ ΘΥΤῸΡ 
Κυρίου, αὶ αασπὶ αἀπΐθ μακκοᾷ ποη ἱπνθηῖγθὲ αἰΐατα 

Ἰοσαπι ϑυῖάαθ, ὉΡῚ1 ᾿οο ἀϊοίππι ουαὶ, ποσί θοῖα πο ρυ 6 

ἰαϊΐομα Ῥουὶὶ εἰϊχίηιβ οπΐτυ νου αἰἱοϊένι" οπὲπα. Ὦ 6. 
Θ0Π01115. ἘΠΌΟΥ ἀἰἀϊ8 ποι Πα ]060 ααϊάεηη ἰδίῃ σου πὶ 8Υ-- 
δαιϊηθη 1, 866 δἰ 418 οομϑίἀοτεῖ απᾶθ ἀρὰ ϑυϊάδηι 
ἴῃ χαταφρόνησιν Ἰεραπίαν, παπά αἰ ΠΟ] 6 8:01 ρϑυβαδ-- 
ἀεθ1:, δὰ εχ [ιῖ8 801101118.}, 199, βυιπιρία 6886. Ε ομ- 

ὨἶηῸ ῬΓΟΡΆΌ6 εϑὲ, ϑυ1ἀ8π|, αποᾶ 1 856Π}0}115 Αὐἰβίορῃ., 
146 πὶ οἰΐαπὶ 1ἢ [18 ἔδοι ἴ8886, ἀαὰτα ἀπ 1 Δ. ΠΟῸΠ ροβδὶῖ, 

ααΐπῃ νϑίογϑϑ 11 1πἰογρυ εἰ Ἡπου ἀ1418 1 δα 65 
Γαοεηΐ, 4Ό]ΡΡ6 401 οἰΐαιη 6. Μδγοθ πο, ααϑῖα Ἀπὸ 
δὲ Αβοϊθριο"ς [Αβοϊθρίδαθ] ,»ν᾽υπίογθαι ἔμαἰ85886. σοπδίαι 

ααδεάδμι ἀἘβουῦί ρβεσιῖ. Οὐδπαπδηι πος Πα ο41 6 νΘΓῸ ΠΟΠ’ 
ἀἸβϑ γα} ]8. δδὲ, φαθιηϑαπιοάππηι 80}101115 1π ΑὙ ϑιορμδηθιη, 

"14 8 αποαπα 6 1686 ΄φυδεάδπι αἀδαΐα 6586: οαΐῃβ Ταὶ 
ΔΥΡΌΤ Θηϊα μι 6Χ 60 οαρὶ Ροίοβι, αποα 1 πιᾶγρ. οοὐ, αν.» 

ἴῃ 40 ῥῬδυοίϑδιτηα ϑαηΐ ϑ56Π 0118, Ιοοὰ8. ϑαϊάδθ ἴῃ χάχλη- 
χες δα γϑυθαπι ἀδβουρίυ8 δϑὲ δα 1Υ̓, 96." 

., Ηδοΐοθπμβ ὨΌΚονιβ. Πἰἃ ν γῸ 4α πὶ ΑἸΐα ϑθμο]α οἵα- 
πἶθυ8 11} 018 ποϑὶυθ π]]ῖὸ δηϊφαΐογα, αἰΐα 88118 τθοθη- 
ἴϊὰ 6886 1π|6]}6 Χ 6} 118, 6841} 6, τ]δὶ ἔουθ δὸ ηυοὰ γε- 
οθηίΐοντα ἵπ (888. 4|ἴὰ Ὠιδᾶπι βουῖρία οἵ ἂρ Απρ. Ομ ἰδϑα 

δἰπΐ, (αυοα ἀγρυπηθηΐαπη Ἰαθυϊοατα θδὶ, φαΐα θυ αν δὶ 

ἴπ δἸἴα απτίφαα ϑο πο α ἱποίάονε ροίθραμὶ,) ν ] 6 φυοά 

͵ 
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αἰ αυΐοτα Ῥ] ΘΓ 410 Ὀγονίογα διῃΐ, δαδβρίϑβϑίπιθ ποὰ 
αἰπποβοιπίατ,, Ββεααϊζατ, Πᾶσαν ἱπογρυ δἰ αἰϊοινα τι Θ5ι1-- 

᾿ χηοηΐαμα Ρδι 86 πεῦμιθ οοπίθπηπθηάιιη, ΠΘῆϊι86. ὨΪΠη18 
τπδρηὶ ἐδοϊεηιιπι 6556. 8664 αιιοπίαμι ρ88 νϑὺυθᾶ βου ῖ- 
Ριονῖβ ρεσασηηαθ ἰδπέππι ἴπ οαρ᾿ 8 ποτῦτα Θ᾽ Βο]1ο- 

.- χη τη] τηὰϊαὶ 5 οἱ θοῦ τηοῦο δαοίϊ5 πιοόο 66-- 

ἀσιηοαιῖθ Ἰερυπίαγ, πὰ 10818 δαϊοπι μἰ5 Θχρ σα οη1 5 
ΧΆΤῸ Ῥειδρίοιθ τοροϊμπίῃσ, ἴῃ ᾿ἰδάθπαῃθ Ῥγδθοίριιθ. 
δἰησοϊα απδεύδιη νοσαθΐα ΤΆΓΙΟΙΒ 885 18 ἰγαπίτιτ, 
6 Ἰοοὶϑ ΑἸ ΠΟΙ ]ΠΙοσῚθ8. δαΐθπι βάθρα ἔδοθίαν,, αἰ}}1{85 

ΘΑΡΌΏ ΠΏ 1Π ΤῸ ΟΥ̓ ἶσα πα χῖπια 6Χ Ῥαγῖθ οοποῖαϊ. 1[|8-- 
416 Ραμοίδϑι πιο 8 ἰδηξα τ Τϑοου πηι ἰοοοβ8, π᾿ 4α10 5 

ΒΟ οΙ αοία βουρίασαθ αἰ 46. ποπ ποίδθ ἱπάδθχ δῖ, ᾿π|- 
Ρυϊπηῖς 1, 98. ἤπ., υδὲ νϑρὰπιὶ 6Χχ 60 ϑηϊ ροϊοδὶ, οἵ 

11, ὅ2.» δ] ᾳφαδα ἀὉ 6ο ἰδοίια πὶ 6586 ἄρρϑγεὶ εἰρημένον γάρ 
δἷμθ ἦν, βΒρθοϊοβιατα 88] {6 πὶ 6ϑὲ, 4ιοα ναϊδὲ εἰΐαπι 46 ἑχατέ- 
-ραρ,) αυοα 11, 99. Δ 60 τϑρθυΐ 1 6886 5 50106 15. ϑουιρίυ- 

γᾶτα ἃ ΟΠ ΗἾθ119 ποϑὶυ]8 ΠΡ γῚ8 αν δου ϑαίη οἰΐδαμ ἴ, 58. εἰ], 

89. βεουΐα5 6886 νἱἀείαν. ΑἀΔ, Ὑ, 88. 110. Οὔδ8 4188 

Ρυδοθϑὲ βουϊρέανδθ αἰβουοραηεῖαβ, δα8 Ρ] θυ απηαιθ δὰϊ 6 
πο οΙ 15 τηϑηι βου ]ρι 18 ἀθαὰ6 θ6η6 ρείδ8, 6. ο. 1, 27. 

Κορινθίοις ργο Κορινϑίας, 1, 859. οἰπίδϑδιαι τηρεῖν, Ϊ, 
ὅά. ἐξενεχϑέντων Ῥτο ἐξενεχϑέντα, ΠΠ|, 87. ΟΥ̓, 5511. οἵ 
Ῥοβὲ ὠρχομένους εἰ ΤΥ, 11. ομηϊβδιι γάρ ροϑὲ τρίηραθ- 
-χῶν, αὰὶ σαϑὰ οἰ ΘΥΌΓΘ οΥα5 6886 ἴβοῖα δύραδβ, βίουϊ 

“τέχνῃ Ῥτὸ τύχῃ ἴᾳ. σαρὶ6 ΘΟΒΟΝ Δ 1, 144. Αὐαα. 1, 
87. (Δἀ ἀπεχώρησαν.) Αποίονιἰαίθπι ἀεργανδίογατι ]1--, 

Ὅσον Ῥει 86 πῆ Πι 158 πιατι ΘΟΒΟ]ΐα δἰ! αδηΐυηι δι- 
εξ 1, 76. ΔΙῚ νϑτὸ ΒοΒο]αδία βογιρία γαπι ἃ νυ]βαία 
νοοεδοπίθαι ἱπ ΠἰθγῸ 510 ᾿πνθη 886 δἰΐαη. [8180 ὃ Ὑ1}15 

ἀοοις δαί ϑιπππδίτι5 οἱ, ὍΣ 1, 7. Τῶν πόλεων ὅσαι νεώ- 

ταταὰ ὠκίσϑησαν καὶ ἤδη πλωϊμωτέρων ὄντων. ὕδι φασπι 
᾿πΐερρυεβ αγδθοῦϑβ δ βου ρβουῖ ἀδείας τυχοῦσαι τοῦ πλεῖν, 

ϑιθρμδπιβ εὰπρ οὐσῶν Ἰερί556. δαβρίοιτι8 οδί. 5 ὑν- 
θοπι πλώϊΐμον ἀἰοὶ ποπ ρο886 θ6πηθ πποηἱὲ (οἰ ] 6 Ρ ιν 5, 
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ποῆπθ ἩΠ πὶ μυϊπ8. βου ρίαναθ ἐπ σού! οἰ θ.8. γθρθΡ τη 

οϑὲ νοβιϊσίαμη. ϑομο βία ἰρίίασ, απδθ ΤΟΥ ἀ1468 σ6- 

πογαϊϊηι ἀἰχογαῖ, διι0 δυθι γαῖα δα πγρθ8. νϑί 1586. Ρα- 

ἰαπᾶμδ εἰ. Ημπο γχοῖεν οἰϊαπα ΠΠ, 82. Ἐπέπεσε πολλὰ 
καὶ χαλεπὰ κατὰ στάσιν ταῖς πόλεσι, γιγνόμενα μὲν καὶ 
ἀεὶ ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ῇ, μᾶλλον 

δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα, ὡς ἂν 

ἕκασται αἱ μεταβολαὶ τῶν ξυντυχιῶν ἐφιστῶνται. Ὅθι 

Ῥγορίον 8001. ήῶλλον δέ" μᾶλλον δὲ καὶ ἧττον ΑΌγο- 
δοῃῖα5 ΠΠαοο. ΤῊΠοΙα. ρΡ. 859., οὟἱ (διὰ ἐ. ΓΧ, Ρ. 172. 

αϑϑϑηϊίαν, καὶ ἧττον Ὁ ἰηίογργοῖθ ὅσαθοο Ἰθοΐμμ 6588 

ορίβαίασ. Οὐποῖ δαπὶ ἰδηἑπι ΒΌΡΡ]ΟΥ νο] αἾ888 νοὶ 6κ 
ταϊϊοπθ, 4ὰὰ αἰουίαν, εἴ εχ ἔογιηα ἧττον; αααθ πὸ 

οϑὲ ἘΠυουαἸάθα., τπδ πη] δι μ αϑβῖ. ; 
ΑΙ Ιμἰουρυεΐθ Οσᾶθοο ἱγϑηϑ᾽Πη115 84] ΤΠ, 1 ΠῸ ΠῚ, ἌΡΗ 

ἌΆΠατὰ, 4πὶ ἘΠῸον Ἰ 418. Ἠἰδιουϊαια ἃ. 1452. εχ 1|ριῸ 
τη8 ΠῈ 8ουρίο [ιαἰ1η6 σοηνου, αὰο ἢξ, τὲ οἰ8 1ηἴ6Υ-- 

Ργοίαιϊο 1ρ88 σοι Ἰοἷβ ᾿πϑῖϑν 518, (αϊπ|5 σα! άθπι αοἰογιῖδβ 
ΠΟ Ροίεϑι ἰϑν]8 6886, 4 ππΠΔ ΡΥ δοβίϑῃ ἐἰϑβί 5 ἔἶθτοβ, (οἱ 
οοἰ αιὶ δα πΐ, δἰ ἴοβα βεα παίειν, δὲ σα]σαίατα πὲ ρεππὶ 

ἴα βϑοιμἊ ! 1 ΘΟΤ ΠῚ σΘΏ:5 ΒρΡΟΓηἶ, ΡΑΡΕΡ ἀδδεγαΐ. 

Ὁποῦ ργδδίθι 1108 ρ] αγὶπιο5 Ἰοοοβ Πὶ ἀοοοπηΐ. ᾿, 389. Κ αἱ- 

1α ποὴ χρυ εβδὶὶ τηρεῖν, 45. ἐς τῶν ἐκείνων τι χωρίων 
εἰ 49. ἕξυνέπεσεν ἰεσὶΐ, 48. τέ Δηἰα Μυγδονίας ποπ ἀρηο- 

8οῖῖ, 656. ξυνεπολέμει εἰ 84. παρασχευαξζώμεϑα οοπνον- 
ἀπ. 119, καὶ Κυπρίοις Ἰρῃοταῖ, Ῥχορίοτθμι δαΐθμι 56- 

ΟἾΠ6Ο ἡπδη ΟΥΪΠΟ σΘΠΘΙΪ Θ 6886 ἀεβοϊαγαὶ αποά 1], 

88. ξυμμαχία Ῥτο ξυντυχία εἰ 1, 78. ὁποτέρων ῬτῸ ὁπο- 
τέρως Ἰερὶῖ, Ααἀ4. 1, 10. 858. Φ. Βαγοὸ ἀπηίαχαὶ ἃ 500115 

518 4680, 8ο1:, ποηπυ πη] υδπι πα ἀπ 16 ἱπουνία, αἱ δὶ 1, 

85. προλαβεῖν ρτο προορλαβεῖν τηϊενρνδίαϊαν ,, ξονξαβ818 

Εἰΐδηι 511, 58. απο πιε]ϊογαβ ᾿ἰδι1 βδυρροαϊέαης ἡμᾶς 

τούςφδε λαβόντες πρῶτον Τι08 οσαρίέα ρτῖῆνοϑβ νεγιϊῖ, ρ6ι- 

᾿π4 6 δο 8ὶ συ]ραίονα μη Ἔχ θη ρἰασιη πρώτους τεδάθοτα 
ψε]]οῖ. Θεά 18] τὸ νϑγὰ δἰΐαμι Πἰρυα πὶ ἱπβρθχϑσὶς π6- 
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(6886 αδἷ5 4ιοα 5ἱ ποι ϑϑϑϑῖ, Π6 86 1, 89. ἴῃ ἤπε ἔπργ6.- 

ἴὰν 485 ἰπ ορίϊπι18 Εἰ υῖβ ἀεβαη, ἤθα 16 Ηλϊ το ργοχίμηϊῖ 
οαρὶἶ8. 60, {ιο ᾿οροτέδἑ, ἀϑηιϊέαξϊς φσγάδβϑιὶε αἰχὶββαῖ. 
᾿Οὐδπηθδηι 8ἰ 58 θρῖι8 Ρ] αγ 68 οοαἶσα8 ΘΟ ρδγαβδοὶ, ποῖ 
ἰᾶται ἀϑοπα ΠΟΙ Π].8 πὶ Ἰοσυίῃ9 Θδϑεῖ, αὐ ὙΠ], 5... δὲ 
ἰθνασα , αιαθηι ἸῺ ᾿ἰπριαπι 1 αἰϊηαηι ἰγδη βία} 1, ΡΘ851Π|6 
ἀορνανδίαπι ἔα 556 ραίθῖ. ὐπαπὶ “οἰδοϊοπθιι δἢ ορίϊ- 
τηΐϑ ἰδ. 18 6. ἀρ παάθ οομπρθηδαῖ, “πο Δ] απο 68 οαπι 

Ῥαιιοὶ851π|}8 σου τη Πᾶῖπὶ 8ΟΓΙΡΕΥΔ ΠῚ ξιϑ5 ΓΙ... ὅ810.1, 78, 
“ἀερτγαναίοναπι, Μοβαι. Αγ. Ομγ. Πδπ., Πήθτα ππᾶσηορε-- 
τα δυσεῖ, ΄σαππι τε, 4ποε ΡιῸ γε ροβὲ ἀρχῆς νυ]σὸ 16ρ1-- 
ἴὰν, ποῖα δχρυϊπιᾶὶ. 1, 100. ρῦο ξυμπάντων ταεϊϊα8 ξύμ-- 
'φαντες ἴθ ΗἰογΟ δὰ ἱπνθηΐββα νἱἀθίαχ, 1, 101. Ρτοὸ οοῦ- 

γυρίο «Αἰϑεεῖς τϑοίε Ῥυδερδὶ “είϊασθηβθ8, «Αἰ αιεῖς (4{- 

ϑιαιῆς), αυοᾶ Ῥγαθίεν θῦσαι 8018 Τιι8, αἀποίαντ εἰ δι6- 
Ῥμδηβ ΒγΖ. δρμοβοῖς, (οἵ, 1. 9. ρ. 197.) ΠΙ, 94, ΕἸ1ο-- 
ταθηατα, ααοα ρυδείεσ ΒΑ], εἰ Β88. οὐῇ 68. οο 065 Ατοα- 
ἀἴαθ, ἴρ86 1Θποδαϊαθ, αὐ πϑχαβ Ἰοοῖ Ῥοβίαϊαὶ (464. 1. 9. 

Ῥ- 152.)» ἴυσσε διἰἐνιθαϊ!. ΙΥ, 48. ἀναδοῦντες, ααοα ομμπ65 

Τιργοβ ὁοσαρανιῖ,, ᾿ῃ ἀναλοῦντες τηυϊαμ τη 6886 ἸΏ 1} 
ἀοουῖί, ὙΙ, 10. 1011. ποὰ ἰθπίοχα δεῦρο δπΐθ ἐπαγαγέ- 

ὅϑαι, φυοὰ ἔοθγθ οπμ68 Πἰρυὶ ἴῃ δεύτερον. ταἰδπὶ, τειϊ- 
“ποῦν 8564 ΤΠῸΧ αἰϊδη Οὕχη .80115 ΒΕ, Β45, αν, Ὦ, δέ ροϑὶ 
σφαλέντων ἀρηοϑοὶϊ, Ῥαγίϊον ὙΠ, 58. οὔπιὶ ἀπὸ Κγαί. 

δέ εα δυοῖν δεούσας δαάϊ!, οἴ ἀεἸ πα ἅς ροϑβὶ εἴκοσιν π6-- 

δἰϊριῦ, Αο ὧν, ἢ γψεῦθα κχαὶ αὖϑις. αἵ λοιπαὶ Μιτυλή- 

Π8 6. ΓΆΓΒΙ8 ππι1 αὶ. ατδβθοα βουνανῖῖ, 

Τιαἰΐηθ νον ὶϊι. ὙΙ, 49. ἨΏ]10 4} 0 Πἰρτο. δα ϑραϊδηίς νϑ- 

οὐταπι ἅμα πλέοντες ρτοὸ ἀναπλέοντες οἱ ΥΙ, 96. ἑξακοσίους 
ΟΡτο ἑπτακοσίους ἱπιεγρτγοίδίαγ. Οὔδ6 ἀαπτα ἰΐα 8ἰπῖ, 

ΟΒᾶπο ὕ4}186 ἰπ θυ ρυθίθ Ομ θ Βοοισ 15 αα8πὶ 8) 8η16-- 

Θαββου 115 ποβὲνβ ἐποΐϊατη ογαὺ, οοπέεγοη αι ἀμ ΧΊΠ1118, 

εγατα δἰ θυ! τποπθπά τη εϑὶ, οἷ, 4αἱ ποο ἱπίεγρυείθ ἴῃ 
ΓΘ οτἰιῖοα ὍΠῚ γε], πιᾶσπᾶ ΟΡτι8. 6586 ΘΔ ΟΠΕ. Ουδπη1-- 

᾿νἷδ δηϊμὰ 886 06 41ᾶ1 ρυοχίμηθ δὰ νευρὰ Τ ΠΟΥ 418. 80: 
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οοὗδι, ἰδηηθπ βᾶθρα αδἰϊδπι ΡῈ γα που ρ δαὶ αν, δὲ ἰδη-- 

ἴὰη βδοηἰεπἰΐατη, 4πᾶθ αὶ ν ΓΘ 1η68ῖ, δῦ 1 6588 ᾿ρ8ὶ νἱ- 

ἀοραίων,, Ἔχρυεβϑῖι, δὲ Δ| 118 ἴῃ Ἰοοἱβ ν 6] πορ]ρϑηξία νοὶ 
Ἰηβοι εἶα ἴῃ ΘΥσόσϑια πη αποία8 δῖ. Οὑοα ἡπθχα πο 8}}- 

ταδἀνευ ἰϑϑθηὶ νἱἹ ἀοοί!, 586 ρ6  4}186 δοιου ἴθι Ρ.Ὸ 

βοιρίαγαθ ἀϊνογβιἐὶ 8 Ἰαμἀδναηξ, 4τιὰ8 80 60 πο 6888 

Ἰανϑηΐδ8 πὸ5 οοείαπιὶ 6580 ΔΙ γῆν, Μαϊαὶ αυοέ 1, 

105. ἴῃ ἀπούσης στρατιᾶς πολλῆς Ροβιγοπηθπι νορδθα- 

1 πὴ, φαοά ἰπ ομμμῖθ8 ΕΠ γ18. αχϑὶαὶ, οπηἑτ{11, βοσογάϊαθ, 

οἷα υἸθαθπάμσμι νι ἀοίαν, Οοπβαϊιο ἔου 5815 1, 88. 1ηἰΐ. 

πολλοὺς μιᾷ πόλει ἴῃ πιμιζέαβ τὐγ6 8 αεἰνθιδιώδ τοπαχτε τπιι- 
ἰανιῖ. Νεβαμθ οαπὶ ϑίεριιαπο 11, 68. 50} ἔπ. οὐκ αἷἴ- 
σχρὸν μᾶλλον δαάϊῖα ποραϊΐοπθ ρτὸ αἰσχρὸν μᾶλλον 8 
θὸ ἰδοϊπμη 6886 ογθάϊα8. ΜΪο ταϊμτι8 11], 67. ἴῃ νν. 

ἣν οἱ ἡγεμόνες ὥρπερ νῦν ὑμεῖς κεφαλαιώσαντες πρὸς 
τοὺς ξύμπαντας διαγνώμας ποιήσησϑε, αϊα 41} .,9ὲ 
ἡ, ρδπθ8 φιίοβ αὐίῤνδι 658, το πη ΡῈ π68 ψοδ, 
οοπέγαςξία ἐπ ϑιμπυγναγην εἰπε ττ8 οτυοέοδβ δεῆιθί ἐπέθγ γος 

σαγεπέ Ἰπιουρνυϑίδίαν, εαπὶ ποιήσωνται, ουϊμ8 βουτρία- 

γ86 ΠΌ]]ατπ πϑαᾳα8ηι νΘϑίϊσίπι δχϑίδὶ, 16 ̓586 νυ] ἀσοὶὶ 

ΘΟ] σοσθ ἀθρεθαπὶ. οάθηι θηΐπι ἴὰγθ 1, 89. ἴῃ ᾿άνεπί- 
φϑονον, ὅσοι ὥςπερ καὶ ἡμεῖς ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίων ἐπιβου- 
λευόμεϑα, μὴ Ἕλληνας μόνον, ἀλλὰ καὶ βαρβάρους προς- 
λαβόντας διασωϑῆναι, 486 8116 ραγίϊον νϑγι:.,» Ομξ- 

διιδοιεψιια ἑδπεϊιπέμ" ἐπϑίάίαθ, φιοπιαατποάμηι τχιοδὲβ αὖ 
Αἐιοηϊοηδέδιδ., οἷο ό, ἐπιβουλεύονταν ΔὉ δο τεαρεγίληι 

6886 ΒΆΒΡΙΟΑΥΙ ροϊεγδηΐ. Αἱ νἱά. 1. 1, Ρ. 160. 584ᾳ. Τυασι 
ΠῚ, 70. πα ρυοοιὶ ἃ} ἰηπἶο νοῦρα ὀχτακοσίων ταλάν- 
τῶν τοῖς προξένοις διηγγυημένοι 411 .,.οὐ οοΐοξρεπέα 

ἑαϊοπέαν χα Οονογγοηδίμη Πιοδρτξοθ ΡΥὸ ἐρδὲ8 7) ἀεὶ 
ἐμδϑογαη γα}, αποὰ εἴδοιι, αἱ ὀγδοήκοντα σομη66-- 
ἐμ, ϑεά ΠῖῸ ποη δϑὶ εἶδὶ ουτον 4}14 6, 418 46 τ πο 

ἀμριαθὶε, ααὶ πθάὰθ υἱϊιιι σοάϊοθα. παϊο βουιρίαγδθ 

ϑαΐναραν, οἵ, απο 6 θυκενὶ δἀποίϊαϊοηθ ἱπ θ! ρὲ ροί-- 
οδῖ, ρ΄ το ν"Ὸ8 ἀοοίοβ ὁοάθι τποο ἰαρδβοϑθ 8588 Θοη81- 
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δεῤωνοίῖι, ϑῖο δἰΐδπλ ΟΠ Πα τ ἰπίδσυδβ βθη θα 
νοὶ ἱπουτία νοὶ ποϑοῖο 408 (6 οαδϑα οὐ. ΟἿ, 1Υ, 84. 

υδὶ εἶχόν τὲ οὐδὲν σφίσιν αὐτοῖς χρήσασϑαι, ΤΥ, 67... υἱϑὶ 
ἐκ πολλοῦ τεϑεραπευχότες τὴν ἄνοιξιν τῶν πυλῶν εἰ Ογ, 
47., υιὧδὶ ἐξορκούντων δὲ οὗ ὀγδοήκοντα ποπ ΘΧΡτεεββὶὶ. 

Νεααθ νεϊὸ περὶ σοπ τὰ δϑὲ, 1ρ88. 1146 ἰπέεγργος 
ἰαιϊϊομἶβ ἐχϑιιρίανία πὺπ ΤᾶϊῸ ἀἰβοιορατθ Ναπι Ὧ6᾽ εᾶ 

᾿ χεβρίοἰαπιι8, 486 οοΥγγθοία 6886 οοηϑίδϊ, ἴδια 1ἢ δ - 
ααυΐονῖθα8 ἰδοῖῖθ ραβδίτα πομμ}}}ὰ τηαἰαῖα 6886 ΠΟ Ρο8- 
ΒΌΓΩΙΙΒ ΠΟΠ ΘΧἰβιπμχ6. θα δὰ ἰγαμηβίαίϊο, αἄδπι 

ϑίθρηδπυβ Ονδθοῖὶβθ ἃ 86 δἀπ18 ϑρροϑβϑαϊδ, αυδησαδηι 
ἰρϑίαβ ϑιθρμδηὶ επιθηἀδιϊομθϑ ἴπ Πηδυσίπθ 8αβουιρίδθ 
βιαηΐ, Ὁ δα θηρία θα5; 486 ΒΑΡι]ο]. Ῥαυτ θη οαγχα 
Ριοαϊεγαπε, βᾶθρο αἰββεπεϊ, ϑι. 1, 2. ἰπ ἄδηλον ὁπότε 
Ῥαυι θη ἡποεγέατ φιοίΐε8 ᾿αθθὶ,. 816 ρα. φιύέγτν {1-- 
δεγξειτηΣ 6588 ψιωστάο: ἀδῖπα Ραυὶ με. ἑάοίγοο,. ΘΙΘΡΗ, 

ἑβδοημεα; παοχ Ῥδυίμθη. σάξοφια ἐθζμ8 φαθαιιθ, ϑἴερῃ. 
αὐεο ψιάφιαδ ἐείζιδ: ἴᾳτη Ῥαυίμθη. ρίδγαχια είοροη- 
τιθϑιι8, ϑδῖθρῃ. εϊοροπποδὶ δοπα ραγϑ (Πελοποννήσου 
τὰ πολλά), Ῥαυ]ο Ῥοεῖ Ῥαγί θη: οὐ τ ν ουρθα ῬΘΓ χιαδ 
Ργοβιραδαπέμν (ἐξ ὧν ἐφθείροντο); ἀδπίᾳῃθ. Ραυίμθη. 
ἐς Τοίίφια Ογαρσοία φιοῖ, ϑιΘρἢ. φιΐ δα: γείϊψια Οταθ- 
οἷα. (Δρ. 4. Ραγτίῃθη. σγαδοίατνι Ποἰαάεηις Ῥτυαθθεὶ, 

ζ ϑίθρῃι. βἰπηρ]οίίον Μοἰϊααίοηυ; ἴὰτα Ῥαυί απ. ομλ εἰ ας 
δηΐθ π ἦρϑιέπν χιΐάεπι; Ῥοβὶ Ῥαυίμθη. ὧν “Ρἠἐοέϊα, 
ϑίθρ!ι. ἐπ λεμοξίαϊα; Ῥοντοὸ αρυὰ Ῥανίμεη. ἀφδαϑὶ γγέ- 
ἐἑεαδαπὲ ροϑὶ οἵην Αἰουε; ρτδαθίεγοα Ῥαυίμοπ. ργαθ- 
εἴοας παθεὶ, δίθρὶι. ποηυπαές ἀθηϊααθ Ῥανίμθη. φιὲ 
ἐρτέωγ., δῖθρ]ι,, λὲ ἰρτέμτ. 88 αἀἰνονϑίἰαῖεβ δἰϊδιαι ἴῃ 
βογιρίωσα (ἀγαδθοογι πὰ οΟμ δι πθη8 βρθοίαπη 88 6856 ἀε-- 

πιοπϑδίγας ἴαπὶ Πέϊοέία οἱ Ῥηοαΐδ, ααὰθ τποῦο δ6-- 

ἕαϊε, δὲ ἴῃ Εἰ. 18 Ὑπα Π ΒΟΥ ρ 18 ῬΑ 6. πἰγϑαμθ γαιΐοπθ 
ἐχδνϑίαν. ᾿ϑὶπάθ 1, 118. νευθα καὶ ὠνδραποδίσαντες 
Βεπεαϊοὶιϑ ἃ 411 οὐ αἰοϊ, 566 ϑίθρμδηὶ ΘΧθσ- 

ΟΡ αχῖα ἀδαρύσειαν τἑλόντες καὶ ἀνδραποδίσαντες ἷ 
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οαρέαφμθ εἰ εἰϊγορέα Ο]αογοπθα ὀχ ρυϊπαπηῖ, 1, 60, Βε- 

ποάϊοία8 εχ 411 αἴϊονὶ ϑερεμαροϑδίπιο αἰἶ6. 56 ἀρυὰ 

Βιορμαπαπι, αὐ ἴῃ Ογαθοῖβ, φιαάγασδϑίπιο οχϑιαὶϊ, ΨΠ,, 

᾽ς, ἰάθηι Βοηβαϊοϊιβ ἐμ ἦρ80 ἐγωμδίέι δομζογιόπν Οἱ 6 "ὦ 

δὲ πιῶγοὸ ὀχριισπαΐέο ἃ αϊϊα νϑύβϑαμπι 6588 ἔνα, 868 

Β[ΘΡῈ. φιίώε ἐμ ἴρδο ζέζπογ 6 16 8 α 8 διίοιζογιεισε Ἰγμαγιότι 

ἐχρηρηαϑϑθέ Ἔχμῖροῖ. Οὑδὸ δίθρμαπαπι οομρΙασα ΠΟᾺ 

γπομῖίο Ἰθοίοσθ ππαΐα886 Ῥργοθ Ὁ116 στοά πηϊ, 

Οαρ. ΥΠ|. 6. αἰίΐοτντιπι βογὶ ρίοσαιπα, αὶ ὙΠμαον 4145. ψοῦθὰ 

απυαθάασιμῃ απ αἰϊουιαμξ αὰξ ἱπηϊξοαπίτι", 1π τ ΟΥἹΕῖοα τ1511. 

Ῥτοοορῖτι5 Ἱπηϊ αϊουθι5 Του 41418 αἀ άϊταν, (δ απ) 588- 

βρθοία ἴπ Ῥ]ουίβαιο πουτηι βουὶρίογηι ἢ 468 5, «πη " 

ογδϊϊοποιῃ ΤΟΥ α1418 πτηπιΐαγα 181] ἀαδθιξοπΐ, δὲ ποι- 

παμπααδια δ460 ροῦρογϑι δὰ θάμ Ῥσογοοθμξ, ἀοορίατ, 

[)6 ἀιονϑ βουιρίασαθβ ἩΠυον 5 ἔοπερα5, 10 ν15 ἔδπὶ 
ἸΏΒ 11 80 Ρ 18 418 ΠΔ ὈΥΪ 15 6118. δἰᾳαθ ἱπέθυρυ δε θι5 
ἴατι Οὐϑθοὶβ 48πὶ 1 αἰϊπο, 4] 6χ ΠΡτο τπᾶπὰ βουιρίο 

{γ8 Π5] Ομ 6 πὶ δαδ οοηξθοϊξ, ϑαὶϊ5 αἰ χίπηα8. ϑαρον- 
εϑἰν αἴ, 401 411} νοίθυιδβ βου !ρίουβϑ δ ποβί γα τι ΘΠ1ΘΠ- 

ἀαπάππι οοη ογαμΐ, Ῥουροπάδήη8. Οὐογαπι βογιρίο- 
γΠ| ἀυ} 16 Χ ΡΘΠῈ8 Θδὶ, 4ατιπὶ 811 ᾿ρδα ΤΠ οΥ 1618 νϑὺ- 
θὰ ιδοιηααθ 46 οδτιδα οἰϊαπὲ, 811 πιοάο ἐθοΐθ δὰ δὰ 
γοϑριοἰδηξ δὲ βθυ ΟΠ 6 Παΐτ5 ἱπηϊ θπίαν. ΠΙΟΡατα ΡΥ ]- 
"119 δϑὲ ὈΙοηγϑιι8 ΗΔ] ἰσΔν ΠΘ 556 889. αἱ δὲ ἴῃ ΠὈΥ}5 

,»,»(('θ 115, 4π8θ6 ΤΠαον αἰαὶ ριόργῖα δαπὶκ δἰᾳᾷαθ ,νγ66 
ΒΟΥ αἰ 15 Πἰδέουῖα ᾿πἀἸοῖ απ ς. Ρ]ανίπιοβ δὲ ἰοηρ β8ὶ-- 

ῬηΟ8, δἴ 1 Ὁ}1|}5 ἀαοαα βου ριϊ5. δἰ πἀθ Ὀυθνίουθϑ οἴα8.. 
ἰοσος αἴϊου:. (Οἵ. Ἀεῖβκ. εἱ Κνυῦβ. [πἃ. ποῖ. εἰ σϑι.) 

Οὐοά πηυ]έο γᾶν ἴτ8 ἕαοίπιΣ 4111 οναίονϑ, Βἰδίουϊοῖ, ΡμΪ- 

Ἰοβορ νἱ, δ φαοίίοα Ῥ] αἰ αν ει5. ἰὰ πὶ ἴῃ δογὶριϊδ ππου]]-- 
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Ρι118 4ᾶπὶ ἰπ Ὑμοπιϊδιοοϊθ, Ῥεσγίοὶθ, ΑἸοϊ δία, αἰφὰθ 
'. οἰϊαπὶ Γπποίδηιιβ, ταυῖη8 Πθπιοβίῃθηθ8 (αν, ΝΝοδοσ.), 
ΒορΠἸϑῖαθ᾽ ὑθοθῃ  ]ΟΓ68, (οἵ, 1. 1. Ρ. 871.) Ῥοϊγαθηαϑ 8111-- 
ἥἄσπες ἀρυὰ 1,αἰϊπο8. Οουπε]ῖα8 Νοροβ (Ἴ]Ἰθπι. οἱ Ῥδιι8.), 

Αἰσεγὸ, ΟαἰμιΠ]αππ8. ΟἙορυδρμογα ἢ ῬΥΪΠΟΙΡῈ8 ϑίγαθο 

οἱ Ῥαυβαηΐα8 γϑυ βϑῖτηθ., ΘίθρηδπιβΒ ΒΥΖδηί8 8δδρὲϊι8 
αὦ ΤΗπογαϊάεπι ρυονοοαῖ, ἴὰχ βουρίουθα5 ἀθ 414]6-- 

οἱ15 Οτερουῖαβ Οὐ μϊὰ8 οὐ ΡΉΓΥ ΠΙΟΠ 8 ρᾶταπα ἔνθαπθπ-- 

ἴον.) ΝΙοεν 8. αἰϊψαδηίο βαθρὶὰ8, ἘΠοπιὰβ Νίασ. ρ] αὐ  πῖϑ 
ἴῃ Ἰοοῖβ ΤἩπθοΥν αἰ ἀ15 ἐδβιϊηοηϊο υὐϊαγ, Εχ 1ιοχὶ σορνἃ- 

Ρ 8 ΗΘβυομυ8 εἰ ΕἸΥπιοϊορίοαπι Μαρη πη ῬΑ 1551Π|8) 

Ηδροογαίῖο γὰρ ; Φοῃαναϑ οἱ Ῥο]ὰχ ρϑυ]οῸ ϑαθρῖα5, 

Θυϊά8, Ρμοίΐα58, Πιοχίοα ϑαραθαπα ἴῃ ΒΟΚΚ. Απεοάα." 

ψο]. 1, (1 ατι6 ̓ πιακίπηθ Λης δἰ 1 οἰδία), ῬΠδν οὐ π}8 586.-- 

Ῥίββί το ΤΗπογαϊ46. Ὠἰξαπίαν. ϑοπο βία Αὐἱδιορ δ ηΐ8 
δα οῖϊθ5, πομπαπαίαπι δἰϊα τη ϑοΠμο] δῖα Ρ]α οἶδ 4} 1]- 

δε δὰ ΤΠπογάϊάεηι τεβριοίμηξ, (06 οππηΐθι8 Ηΐ8 νἱα, 

1564, ἸΠον τι δουὶρίουτπι οἰ ποϑίν. εὐ.) ΕἸΧ χε] ἷ5 
ξύϑιαιπηδ ϊοῖ8. πᾶπο Πθοαρομαὴι, 4 αἱ ΠΟ Ῥπσοα δΧ δ 
ἘΧΘΟΥρϑιγ ΠΟΠΊΪΠ 8886 80} Ποἱαῖ. Ια αίογε8 ΤΉ οὐ] 8 

Ῥ. 1. νο]ν 1. Ὁ. 864. 544. ποιμίπδιϊ δυπὲ, ΘΟΓατηη δ 

Ρυδβοίρτιοβ ἰηΐθν ασάθοοβ, ἡπουιπι ΠΡ ΥῚ δάμαο βαρει- 
βιηΐϊ, ὨΙο  γϑἰαγη ΗΔ] οα τ μδϑ8εηβαπι εἰ Πομ θη (α 55 ΠῚ, 
ἴα Αὐτϊδμτα αἰαὰε ΑΡρΙ πα τη 6888 σορμονίπιαβ. Ουἱ- 

Ῥὰ8 πυπο δάίογθ Ἰ᾿ἰοθαὶ Ῥυοοορίαμα, ουΐϊα8 1ηϑρί ίοπαιὶ 
᾿ς Ῥυῖαβ. ποθ πο ἔβου 88 ἔμπθγαῖ, εἰ 4αϊ ροβδὲ Πίσην-- 
9101 δὲ ΠΟ ΘΠ ΡΥ Ἰοοαπ ἰδηθί: 

ττ ας ΟΟμβαμεϊξ δπΐπὰ οπὶ ὙΒΠον ἀἸ46 ρυϊμημη ἴπ πϑὰι 

εἰ πρΌ Ιου πὶ “νοοαθ]οσ μὰ γατίογασα, πο ρεῤῥϊπεπὶ 

ἀταλαίπωρος Ῥει8. Ρ. 1. (ε4. Ηοεδβο}6},) οἵ, δά “ΤΠαο. 
1, 20. ὁμαιχμία Ῥοτ8: Ῥ. 40. οὗ, δα ὙΠπαο. 1, 18. ἀκραι- 

φνής Ῥεγ8. Ρ. 4. οἵ. Δα Ἴπιο. 1. 1, Ρ. 9859. ἀγχώμαλος. 
Ῥουβ. Ῥ. 80. οἵ, ὦ ἘΠπαπο. ὙΠ, 71. πολεμησείω εἰ 5ἰπαϊ-- 
Ἴϊα ἀδδιἀδγαεῖνα, νἱά. δὲ Τὰς. 1, 88. (οἴ, δα Μίοογ. Ρ. 

14.) ὁ παράλαγος, νά. δα ἼΠαο, 1, 78. νεοχμοῦν, ψαμα. 
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Ρ. 100. οἵ, δα Το. 1. 1. Ρ. 964. κωλύμη απά. ρΡ. 104. 
οἵ, δὰ Ὑμαο. 1. 1. Ρ. 9568. αὐτερέται οἱ περίνεως υἱὰ. 
αἱ Τμμο. 1, 10. μετάμελος απά. ρ. 148,, εἴ, ΒΟ. 

ὙΠ, δ. ἀπερίοπτος, νἱα. ΑΡγθβοῖ. ὉΠ]. Τπαο. δὰ 1, 

41. εἰ ἀ6 ἐπηλύτης ἴΔ. δὰ 1,9. οῖπάθ ἴπὰ σϑυϊουιθῈ8 

εἰσηϊποαι οι. υιϑἰαίοσαση. νοοαΡ]ουαμα, δ ἀπὰπι 

λαμπρῶς (ρῖοὸ φανεριῶρ) λύειν τὰς σπονδάς ἀἱοὶξ 6.8. 

Ῥ. 53.» οἵ. δα ΤΒυο. 1, 7. ϑανάτου ἰδέαι γαμῃά. Ρ. 100.; 

οἴ. Τπο. ΠῚ, 81. ἀμφίβολον γίγνεσθαι (ὠπαϊΐψια Ἰαρι- 
115 με) Ῥδιβ. Ρ. 38.»,| οἵ. δὰ Τῇυο, ΙΚν, 82. Τα ἴῃ 
Ἰοφαθϊ σϑπθυ 5, αυδ]ία δυπὶ ξυνηνέχθη γενέσθαι 
Ῥευβ.. Β. ἅ., (Ε ππυσὲ Ἰ,.18,; ὧν ἀκοῇ ἔσμεν Ῥει5. Ρ-1.. 

οἷ. Τμυς. 1, 4. δοχοὶ ἐγκάρσιον Ῥει8. Ρ. 10., οἷ, ἙΠαο. 
Ἰ1, 76. ἀλλήλων γεύεσϑαν Ῥει8. Ρ. 14.» οἵ. Τπας. Η, 70. 

χρημάτων διαφανῶς ἀδωρότατος Ῥει5. Ρ. 16., οἵ. «ἀ ΤΏυο, 
11, 66. φόρου ὑποτελεῖς Ῥαν8. μ.. 62., οἵ, δὰ Τ πο. 1, 19. 
καλύβαι πνιγηραί Ῥεν8. Ὁ. 74,» οἴ. ἜΠαο. Π, δ2. (απεπι 
Ἰοοῦμπι Ριόοορ. οἰϊδπὶ ἴῃ 8118 ᾿μηϊ αἰ 8 6ϑί.)} τὸ διαλ- 

λάσσον τῆς γνώμης Ναπά, ρΡ. 145., οἵ. αὐ ὙΠυς. 1. 1. 
Ῥ- 100. παρὰ τοσοῦτον τοῦ κινδύνου ἦλθον αμά. ρ. 
115., οἵ. Το. 11, 49. κατὰ δὴ τὸν παλαιὸν νόμον 
γαμηά. Ρ. 184., οἵ. Τμῦο. 1, 94. (τοῦ πολέμου) ὀξύτε-- 
τερον ἀντιλαμβάνεσϑαν Ναῃά. ρΡ. 147., οἵ. Τπυο, ΤΙ, 8. 
εἴ τῳ ἴκανὰ τεκμηριῶσαι οί. Ρ. 177.;) οἵ, Ἑπας, 1, 9. 
ἀρετῆς τι μεταποιεῖσθαι», νἱά. αὐ Τμμπο. ΠΗ], 61. ἐγγώ- 
νιος τῇ ἐντομῇ Οοιμ, ρΡ. 188., ὑπάς νυ]ραὶ. ἐν τομῇ 
ἐγγώνιοι ἼΠπυο. 1, 98. οουγρεπάαπι ἔαϊι. χαλαραῖς ταῖς 

ἁλύσεσιν Οοἰῃ. ρΡ. 198., οἴ. Ὑπὰς. {Π, 76. ξυναίρεσϑαι 
κιυδύνου ΘΟ. ρΡ. 941., οἵ. ΤΠ. ΙΥ̓, 10. ἐν τοῖς δει- 

νοῖς εὔελπις οι. Ρ. 959. οἱ. μας. 1, 70. προϑυμία 
ἀοχκνοτάτη Οοἰϊι. Ρ. 869., οἵ. Το. 1, 74. Ααά. εἰΐαηι 
δάποι. δὰ ΠΟ. 1, 5. οἱ 95. δἴᾳιθ 11,. 62. εἰ 46 ἐκ τοῦ 
ἐπὶ πλεῖστον ΑΡταβοὶι. Ὠλ]ποο. Τμοο. Ρ. 2. αἰᾳὰδ ἐδ ἐς 
ὃν ὄνομα ἀποκεχρίσϑαν 1014. ρ. 7.. εἰ .256. Οὐδο ααϊάθιι 
Ἰοφιθηα! βοποιὰ Ῥυοοορίι8. πομμμη]αδπι οἰΐαμα [θυ λει 
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πηταμίαῖ. ΤΗμδ. ΙΝ, 81. δραστήριος ἐς τὰ πάντα, Ῥτο- 
οοΡ. Ρεγβ. Ῥ. 11. δραστήριος ἐς τὰ μάλιστα. Ὑ νας. Υ, 
4. ἀντιστάντος αὐτῷ τοῦ πράγματος, Ῥτοοορ, Ῥει8: ρ. 

18. τοῦ πράγματος σφίσιν ἀντιστατοῦντος. Ἴδας. 1, 6. 

᾿ φῇ διαίτῃ ἐς τὸ τρυφερώτερον μετέστησαν, Ργόοορ. Ῥεγβ8. 
Ρ. 94. τὴν δίαιτον ἐπὶ τὸ ἡμερώτερον μεταβαλόντες. 

Βαο. 11, 84. ἐς ἀλκὴν τρέπεσϑαν (οξ. αἃ 1. 1. Ῥ. 858. 

εἰ Ῥ. 860.), Ρυοοορ. γαπά. ρ. 189. ἐς ἀλκὴν βλέπειν. 

ΤΉως. 1, 78. τὰ διάφορα δίκῃ λύεσϑαι, Ῥτοοορ. ΟΘοιμι. 
Ῥ.- 806. τὰ διάφορα δίκῃ διαλύειν. Οὐυἴπ ἴπιο αἰ πα ἀϊο8 
γοΓβι18 δ υοόυρίυ εχ ΤΒυογα 46 δα πιρδιξ, αἱ τῷ δὲ λόγῳ 
ἀπέδρασαν. αὐτόν Ῥεῖβ. Ρ.- 11., νἱ. Τας, 1, 198., ἐν 

τῷ καθεστῶτι τρόπῳ βιοτεύειν Ῥετ8. Ρ. 17.. νἱά. Τπαο. 
1, 180. (ᾳπδπαύδι ἰδὲ οριϊπιὶ ΠΡτὶ κατεστηκότι δὰρρε- 
ἀϊαταηΐ.) καὶ πρῶτον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, 

ὃν Προχόπιος ξυνεγράψατο απά. Ρ. 176. ἘΠῚ ξυνέγρα- 
ψε Ἰερεπάαπι, πὶ 4}101 βθηρθι δου δ ὰν (να, Ρ. 918. 

999. 244.) εἰ ΓΠιογα 65 ἴῃ μα ἔον αἶα παρεῖ, Ρυδο- 
γοἰ εἰν ἰᾶται ἀρυὰ Ῥγοοορ. ὅ τε χειμὼν ἔληγε, αἱ ἀριυιὰ 
ΤΠυς. ὅ τε χειμὼν (5ϊῖνα καὶ ὁ χειμὼν) ἐτελεύτα, Ααά, 
φέροντος δέ τι καὶ δόξης μᾶλλον εἰ «11 ρΙυτα δχ 1, ὅ. 
ἀρὰ ΑΡγεβοη. 1]. 1. Ρ. 8. εἰ ἥ ἐστιν ἐν δεξιᾷ ἐρπλέοντι 
τὸν Ἰόνιον κόλπον ἰυϊ4. Ρ. 86. Τυπὶ οἰΐαμι βθηίθηιίαθο 
ἃ Ῥτγοσορίο εχ ἹὙμπυογάϊίθ ἀερτοπιρίαθ, δ. Ὁ. αμπα. 
Ρ. 98. ἡ τέως δοκοῦσα εὐβουλία ἐς ἄνοιαν αὐτῷ ἀπε- 

εχ Τμας. 1, 892. ἡ δοκοῦδα ἡμῶν πρότερον σω- 
φροσύνη - -- ραιρμροι νῦν ἀβουλία φαινομένη. Ααά.᾿ 
δὐποί. δὰ Τμο. 1, 70. ΠΠ, 62. 1Π,.90. Ὀοηΐᾳαδ οἰΐδται 

μιι8 Ἰοοίὰ Ῥγοοορίυ8 ΤΠυογά!άθπι ᾿τηϊαίωτ, 
δἰ στε ἀπ. Ῥοβι θη δ ἀεβουρίϊίοπθ Ρϑγ8. Ρ. 78. 79. ἴπ 
ογαϊΐομθ Οδριήανιιμῃ Οοίἢ. 1. 1Π|. Ρ. 806. 54. οοτηρα- 
ταπᾶα οὐπὶ ον δἰϊοπθ (ογουγαθοσαια ἜΠιο. 1, 8. , 

Ἐκ μῖ8 ἰρίἐν βουϊρίουθι8, αὶ Τμυογ ἀϊ 418 ἀπὶ 1ο- 
208 ηυοβάδιῃ αἰ ]οναμΐ, δαὶ πε! ίοχεβ ἕλοι βαηΐ, 1105 

 γδβαίιβ, νἱν ἱπβίσηϊβ ἀοοίσιπαθ, αμδίθημβ εἰὰ8. 86 ΥῸ 
-- 

; 



80 ΡΕ Β6ΒΙΡΤΟΒΌΜ ΟΥἹ ΤΗΌΟΥΡ. ΚΑΌΡΑΝΤ 

ποῖ Ὁγαπῖ, ἴθ γθ Ομ Π68. Ῥοιβουαἴδί8. ΘΥ̓αϊ,  ΠΟΠΏΠ]108 
οἴΐαμι ΒΌΚΟΙῺ8 ᾿ΐθυι πὶ ̓ πϑροχὶῖ, ΪΝο8. οἵ δοβ8, 4πὶ 86- 
σία ἀδίθοιὶ δαμΐ, μοι πα, ἀοηαγαπιν Απϑοάοία Βε6Κ- 
Κουῖν δχοοῦρία οχ 1μθοαρθηὶ ρυδιηηηδιϊοα ἴῃ Μαἰ δὶ 

Τιβοιϊομῖθιι5 ΝἩΙοβααθηδι 88. δὲ 81 4.86 8114 18 σθῃ6- 

χτὶβ αἰϊαυϊα δα χ Ρτοπμ θθαης ᾽ Πα] 8 δα! ἰοηΐθ ἀϑυτα 

Ῥουϊορίμηιβ, οἱ ΠΙομ βίαι, Δι εοἰδίαθ. δία αἰΐοϑ. οοπι- 

ΡΙαγοβ βουϊρίογεβ ἃ Ὑγαβϑϑίο δ μ 1108. ἄθπιο ρβυνθϑιὶ- 

σανίμαι8. 510 δἰϊδηῖ ᾿γαϊ ον θ8. Ῥυδϑίθν ΠΙΟη 51 0}1» ἀΘ 

4.0 ϑιεριαμι8 ποΏΠ.Ν]α Ἔρρθρὶθ αἀἰδβραίανθγαὶ (ν]ά. 1. 
1. φῬ. 866. 544:), εἰ ῬνοοΟρΙὶ αἰϊαποὶ Ἰοοοβ 80 Αγθβοῖο 

Δ]]αΐοβ ρᾷθπμα ἰοἱΐ ἃἀπμο ΠΘΡΊΘΟΙΣ δια οβθ ἃ ΒΟ 018 ρ6ι- 

. Δι ϑιναὶ βαμΐ, 
Νεααθ ἱπα. 6. ῃ96. βιαάϊαι δὦ ΤἬπου 1 418. σουρα 

δαὶ γεβιϊὰσπα δαὶ ἱπαπάα ἔα. Ναὶ αἱ Ρυϊηη 6Χ- 

ΘΡΪα πΠΟΠΉΏ]]α, ἈΠ} ΘΟΡΙΠΔΗ8ΠῚ δου ρέαγϑμι ἴπ ΟΠ ηΪ- 

θὰ5. ΠΡ Υ18 τη δου] ρ 18 ΟὈ] ἰδραίατα Α}11 ΒΟΥ ρίοΓ 8 τ ϑἐϊ- 

παεγαηΐ, δἰουαπια8, ἐντομῇ 1, 98. ριὸ ἐν τομῇ εχ Ῥιο- 
οορῖο;, «ἀἰθαιῆς 1.) 101. Ῥγο «Αἰϑεεῖς 6 ϑίθρμαμο ΒΥΖ. 
(φασοιπι 4118 σοηβθη 11.) Γραϊκήν ργὸ Πειραϊκήν 11, 

98. εχ δοάδηι ϑίθρμδμο, ὀλίγου ργοὸ ὀλίγῳ ΤΥ, 194. εχ 
Ῥυιϑοίδῃο, περιοργήθ, 4ποὰ Πακον5. ἰᾶπα οοηϊθοίαγα 

αϑϑδθοιαίιιβ δὐδί, ργ9 περὶ ὀργῆς [Υ̓́, 180. εχ Ῥμοίϊο ἀιυ- 
χιθια5. ΠΙΟΏ 8118. ψοῦρα δοίοθοα οὔτε γὰρ ἐκεῖνο --- 
οὔτε τόδε 1, 144. οἴ1850 ἐν επγεπάδγα νἱἀθίαν. Α6άα, 

11, 656. (Ἐποίει οομίτα ἐπήει 11, 8. εχ δἰαυοί 11})ν}8 
εἰ Τίομθ Οδδ810 ἃ (οίιθρενο σεοερίαμα ἀοἔεπάμππε Αν- 

γἰδηι8 οἵ Αρρίαπαβ. ᾿ὑχίραδπι ποίου αίομπι οοὐἀϊοαπι 

10. Ὑιμα. τὰ. Οἴγ. δίθρμδηιβ ΒυΖ2. Π|, 80. ἀπρεὶ ΤΠυ- 
οὐ ἀϊάθια Σόλλιον, πο Σόλιον βου] ρδῖδ58 ἐδϑέδιιιβ, δἴαιιθ 

πηᾶ οαμὰ 1)Ἰοίονο Γαληψός ΤΥ, 107. ργο Γάψηλος το- 

βιποηάαι ἀοοεῖ. Οἵ, ργαθίεν ποῖ. ἱπΐθγθα ἴδπὶ ἷ. 2. 
Ῥ- 886.) εουπμηίαμηθῃ [ἢ δὰ ΠΟΙα πὶ βου! ριον αι πγὰ- 
χίπαα ΘΟ η6. ψΘΡβα μα δϑὲ ΡγΟρίο ἱπδίσπθαι πὶ 
ναίθγαχα ἴμ [Δ] 1018. 4] 46 στο 18. ομπηΐ αι, 1ὰ πι8ΧΠ16 



ΑΟὙΥΤ' ἹΜΙΤΑΝΤΎΙΚ ΙΝ ΒΕ; ΟΕἈΙΤΙΟΑ ὕ811. 81 
δταγωσηδιϊσοσατα οἱ Ἰοχϊ ορνΡΒοΥα πα Ἰον ταῖθ. Οἱ 

επΐπὶ φαδθοῦμαμα 6 Τμπογά 6 αἰϊθευηΐ, θοάθηιν πιοΐο 
ἢ 115 Ἰϑοΐα 6556 αὐ ἰγαγθίασ, νϑμδηαθηΐεσ. οὐγαγοὶ, Ναὶ 
τηοάο ρΡαγεϊοϊρία πὶ πιαϊαπὶ ἴθ νουθαμ Πηϊΐαπι, ἀπ 6πι- 
᾿αὐπιοάσμι εχ ΠῚ, 86. ργο καὶ τὰ πλοῖα ἐμπρήσαντες, 
ὅπως ἀπόγνοια ἦ Ζοηαγαβ [μεχῖο. Ρ. 942. ἰδίαι ἐνέπρη- 

σαν δὲ τὰ πλοῖα οὕτως (1. ὅπως) ἀπόγνοια ἦ (οἴ, ΙΥ, 
48., υδὶ αἰϊυ 4 Ἔχθιυρίαμπι 6 ϑαἰάα ργοξεγοιαν); ἰοπιρο- 
υἱθ8. δἰ118 αἰῆπεπι δ ρϊ βοδιοήθπι Βα Ρθη δ ι18. αὐπηΐατ, 
βἰοαὶ ΒΕΚΚ. Απεοαά. ρ. 169. ἀργυρολογήσωσι ἀπὲ ῬτῸ 

ἀργυρολογῶσι 11, 69. αἰᾳὰθ δαάοπι Ρ. 878. εἰ ϑυ 1488 
(ραηῖο εἰ Ῥυοοορίο πο 55]: 46 μ110.8) ἐγεύσαντο ᾿το 
ἐγέγευντο 11, 70. ; οοπίασοπαϊ ραν ϊο}]88 δϊ ομ εἰπὲ, 
αὐϊ᾿ ΑἸ168. 115. δι θϑιϊϊαπηξ, βδἰοαὶ ΒΕΚΚ. Απεοαᾷ, Ρ. 195. 

᾿ φὸ δὲ σῶμα ρτο καὶ τὸ σῶμα 11, 29. Μοῦο 5επίθηιίαϑ 

οἶπ Ὀγενίαβ σοηἰ γα ηΐ, ΟΠ118818 118, 486 ΠΟ ἔδοϊπαπὲ 

δα τοῖα, αλαπὶ ἀ6ηΠγομϑἴγαγ 8 νοϊμηΐ : αὐ ἀπ ποῖον 

1106 }}} ἀθ σοῃϑίγαοιοπθ. σευ θονῦαπι 1ῃ’ Ηδυπι. ΠΡγῸ ἐδ 

διαθηα, ταὶ. αι. αν, ρ. 866. 6 Ὑπυογαϊάθ Ἰαμαὲ φα- 
μὲν γὰρ εἰςβάντες εἰς τὰς ναῦς πανδημεὶ ναυμαχῆσαι, 
αἰδ6 Ἰοῃρθ οορϊοβίογα Ἰπνθμῖεβ 1, 78.:; ναὶ σαὰστη ἴα 

Ἰρτο. 46 βυηίαχὶ Ρ. 164. Αηεοδά. Βεκκ. αἴὔοιϊαν οὐκ 
ἐπαύσαντο, πρὶν ἐξημίωσαν χρήμασι, ῥγο αυϊι8 ἀρυΐ 
ἸΤμυογάϊάειῃ 1, 65.. εδὲ οὐ μέντοι πρότερόν γε οἱ ξύμ- 
παντες ἐπαύσαντο ἐν ὀργῇ ἔχοντες αὐτὸν, πρὶν ἐξημ. χρήμι; 
γ6] ἀαυ 4 ΤΠποῖμα Μᾶρ. ρ. 80. οπιἰἐἰξαν ᾿Αθηναῖοι 

ὄντες 1Π| 88. (ΡΙατα 81 -ἀθδίάθνγε, οἵ, δὰ ΕΥ̓͂, 96. 49. 0, 
; 18.) Μοᾶο ποπημ}]α δάἀάππι ᾿ηἰουρ ἰδίϊοη!8 οϑιι88, . 

4.816. εδὲ τὰ χωρία, ηυοά 1π ΒΘΚΚ. Απεοάά. ρ. 159. 
Ῥοϑὲ ἀργυρολογ- ἱπδεγιΐαν 11, 69. Τα ογάϊπεμι νεὶ- 
Ῥογίπι ιδααθηίθν τηπαίαηϊ, [1ἰὰ τερον. ον. Ρ. 60. 
Ῥῖὸ ἀπανίότασαν τοὺς ᾿ἀϑηναίους ΠΠ, 70. Ἔχμίθοὶ τοὺς 
᾽49. ἀπανίστασαν. ῬΙΟΣΙπη08. ἸΙοο08 πο ηΐαμα. τη ΘΠΊΟΥ οι 

εἰϊαπὲ,. αασπι δα πλαΐδν6 ΠῚ Δαβίταμι, (αὐ αὔδπάο 

ΙΝ, 48. ρτοὸ σφᾶς αὐτοὺς. διέφϑειρον --- καὶ ἐκ κλινῶν 

Τπμογά. ΤΠ. . 
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τινῶν, αἱ ἔτυχον αὐτοῖς ἐνοῦσαι, τοῖς σπάρτοις, καὶ ἐκ 

τῶν ἱματίων παραιρήματα ποιοῦντες, ἀπαγχόμενοι ϑυὶ- 
8659 1Π. Ῥ- 48. οἱ 401 δ ΠῚ ἘΝ ἀνδόλνος πο ΨψΟΓΘηΪον 

βουίθογ διέφϑειρον σφᾶς αὐτοὺς, οἱ μὲν ἀπὸ κλινῶν 

σπάρτα, οἱ δ᾽ ἐκ τῶν ἱματίων παραιρήματα ποιοῦντες 

ἀπήγχοντο,) ἰχμπὶ ῬγῸ βουϊρίου8 ψϑυθῖβ αἰΐα ἀδαγραμηῖ, 

4υοναπ δαάθμηι ψ6ὶ 51Π1|1}}18 ϑϑὲ βιρηϊδοαιίος αὐ ααὰπὶ 

ΤΠοπιᾶ8 Μίδσ. Ρ. 658. τηρήσαντες πᾶρεὶ ῥτὸ φυλάξαντες 

ἴῃ νυν. φυλάξαντες ἔτι νύχτα καὶ αὐτὸ τὸ περίορϑρον, εἴ 

Ρ. 291. Οὐκ ἐν τῷ κόλπῳ ἑκὼν εἶναι τὴν ναυμαχίαν 
ποιήσομαι ρτο Τὸν δὲ ἀγῶνα οὐκ ἐν τῷ κόλπῳ ἑκὼν εἶναι 
ποιήσομαι 11, 89. ϑ6ά τηἰογάμπι τπθηηοσῦΐα δάθο 608 

ξεδ!} τ, αὐ δὰ τὲ8 συδηηπηαίϊοαβ 8088 δἰΐθη! 88 η 8.7. 
ΡΓΟΥδ5 ρογνθυΐδηΐ, ααοα δοοῖά ὙΠοῖπδ8 Μ. ρΡ. 164., 
ὉὉὶ εχ ΠῚ, 70. οἰίαῖ Κερχυραίοις Κόρινθον προςποιῆ- 

σαν Ῥτο Κορινθίοις Κέρχυραν προςποιῆσαι. ΑἸΠΡΙ ἴῃ 
νἱϊοβο8 οοάϊοθϑ ποῖ 1886 νἱἀθηΐῦ, αὸ τεΐοσο ΠῚ, 59. 

ὡς πρέπον ἡμῖν καὶ ὡς ἡ χρεία προάγει, αὐϊ ἘΠοιηα5 Μ. 
Ῥ. 784. Ἰαυάαὶ ὑμῶν, αἴθ σομϊ να πι 80 60 γερογίαηι 

6886 τηδηϊ εϑίι τη δϑὲ ἐχ 115, 4886 ρυδεοεδαηΐ, Τὸ δὲ 
πρέπον οὐ δοτικῇ μόνον, ἀλλὰ καὶ γενικῇ (εἴ. δι. 
αν. αν. δ. 886. 4. ποΐ,): 5688 ἴπ ποβὲυ]8 οοὐϊοῖ 5 Ππ-- 

ἴμ8 ϑουὶρίαγαε πΠῸη δχϑίδὲ νϑϑιϊσίασα, Ααὶ ααατα στδηι- 
χπιδίϊοῦβ ἴῃ ΒΕΚΚ. Απεοάά. Ρ. 846. ἀδώρητος ἀϊοὶ Ἰαβεί, 
Ποὺ εηἷπὶ Εχιριάεια εἰ ΤΗπογάϊάθμι ἱπ χρημάτων τὰ 

ἀφανῶς ἀδώρητος γενόμενος αἰ], Ἰίοεὶ Ρ]αίο ἄδωρος 51 ]-- 
Ῥβειὶῖ: δ νϑὸ δρᾶ Τπαογάϊάεπι ἰη γν. χρημήτων τε 
διαφανῶς ἀδωρότατος γενόμενος 1], 66., δά δε ἀρὸτγὶθ 

Θϑρ]οιϊον, ἴῃ Ομ 8. 110}15 ἄδωρος ἱπνεπίξαν, ἴα πδ 
εἰϊατι ἃ Πίομα (8810, Ρυοοορίο, ἩΠποιηα Νίαρ. οοπῆγηηδ-- 
ἰὰν. ἘἸαβάθμι σθηθγὶβ δδὲ ὠφελεῖν οὔτι ἀαἰϊνο, αφαοᾶ 
γΏΡΒΘ.8 ὙΠΟΟΥἾ618 Ὗ, 98. διιοϊογ αὶ ΓΠΟΙΙε8 ταν 
νῸ}. Ῥϑηΐϊαια σγαμπιμπηαιϊοὶ ᾿ρϑὶ 88δρὸ σοῦγαρὶὶ δα ηΐ, 

[ἰὰ ἀρῃᾷ ῬΒοι, [μοχίο. Ρ. 286. εἰ δὲ ταῖς τὸ παραυτίκα μὴ 
ἐθέλοι ξυμμαχεῖν, απιᾶο δὰ 1, 27. βρθοίαηί, ργὸ δὲ ταῖς εΧ 



ΑΟὟΤ ἹΜΙΤΑΝΤΌᾺ ΙΝ ΒΕ ΟΕΙΤ. ὕ8ῦ. 88 
᾿ρορτ. Ὦ. Ἰεσοπάσπι δέ τι6. (Οοττγυρία οἰἴατη δα πὶ αυδ8 
δρυὰ δαπάθπι Ῥῃαοΐ. Ρ. 808. ἱπνεπίαπίυν οχ ΤΥ, 78. ἀε- 

Ῥιοπιρία, καὶ τοὺς Μεγαρέας περιοραμένους ([. περιθρω- 

- μένους), πότερον (Ι. ποτέρων νεὶ ὑποτέρων) ἔσται ἡ νίἱ- 
κή. Αἴχαθ ἴῃ νερθὶβ Απεοάα. ΒΕΚΚ. Ρ. 846. ραυϊο δηὶε 
αἰ αἰϊ8 φαὶπ ἀφανῶς ρῥτο διαφανῶς ΠἰΓαΥΟΓ ΤΙ 8:1 ΘΕ ΤΟΥ, 
ἥσυμι ἃ εἰ διὰ ρει οςοτηροπαάϊαπι βογρία ἔβοῖ!α ρευπιὰ- 
τεπῖαν, πεπιο ἀυὈ᾽ 14 011. Οὐδα οτημΐα ἐχοπῖρ]α αθαπάς 
ἀεοίαταπὶ, εαπἰθδαυαπιὶ ἃ σγδπηηδ ϊοὶ8 4]18π|, 4αδπὶ απ 
ἧπ ποϑὶν 8. ΠΡ Γ18. δϑὲ, βου ρίσγαπη Υϑρεγίατη 6886 ϑἰαΐηδ-- 
τπῖῦ8,, 5 ΠσΉ ον πὰ Ἰοδουατι παΐσγαπι ργπἀεπίεν εἰ οἷτς 
ουμηϑρθοὶα 6588 ςοηϑιἀδγαπάδπ. ἥαπι δα 80] 1 ΟἸΠῚ 
Ρτο ἐδ θ φαδάδπι πο ἔγαμὶ ροβθαπί, απᾶ6 να] δὰ 14, 
αυοά στατημηδίϊοὶ ἀεμπηοηϑίνγαγ δια ἀεηΐ, πϑοθββαυίο ρου ϊ- 
πιοπΐ, (4 4114 Αὐἰθανῆς, ὀλίγου, περιοργής, Σόλλιον ετααϊ, 
500» βργα ῬγΟθαν π8, 400 τεΐογαβ οἰΐαπι ψφποά πελιὸ- 
νὸς ἃ ὙΒπογάϊαα ΡῈ τ βουῖθὶ ρϑυμίρεμί, 46 400 οἴ. δὲ 
11, 49.3) νεῖ σεγίθ 18 οοτηραγαῖα δε, αἰ, σον ἀὰξ σοη- 

Βα] 1ο αὐΐ ἔογίαϊίο αν 118 τηἰαία 51πΐ,) οἄπδα ΓΟ} 18 
πο ᾿π θη σαίαν (υἵ βαρτγα πα Γραϊΐκήν, Πα ρτορίον εἰίδπι 
Η, 70. 8ἰ φυΐβ ἐχ 8014. δὲ ΒῈεκκ. ἀπεοᾶά, ρ. 878. 1πβεῦῖο 

πού τοβουῖθαὶ καί πού τινές καὶ ἀλλήλων ἐγέγευντο, πιο 
ταυϊίαπι τοίγαρεμηγ). Οποα 51 161} ΒΟ. ρίου 1 8] 18 πὶ 
βου ρίσταπι ΤΕΡΕΙ 556 Τηᾶ στα ΟΠ γ Ρ 8: γη] Π πἀ1π8 5.8-- 
ἴπουθ Ῥοβϑίτημ8, πεάθα ἰηΐευὴδ ἀὐραπιεπία δἀβδίηΐ, 486 

Ἰυδϊοίαμα 46 αἰϊου γα δἰσεημάα οεγίο τορδηΐ, φαΔΘΡΙ 

ῬοΟΣΓΟ, 418 8ἰῖ 15, 4πο ἐδϑὶθ αἱ γε! πηι5, εἰ 488 δείαϊθ 

γίκενῖ. Νάπι οἱ ἄπο Ἔχοπρ]α σομίχανῖα αἰθραυη 5, ΤΠο- 
τδ πὶ Νῖαρ., αϊ σου ρ] αγῖθ5 ποϑβὲγ!8 οὐ οἱ 5 τεοέηίϊοῦ 
68ἴ, ἀπθηαπ6 ΠΟ ορίϊπηο ΤἬΟΥ 18 Ἔχ τ Ρ]αΥῚ Ἀ5.πὶ 

6588 Δρραγεῖ, ρυδεβίδη ββί πηΐϑ ΠΡ γἰ8 ροϑίροπμεσθ Π6ΠΊῸ 
ἀμθίταθίε ; δε ϑιερ! μαμὰ ΒγΖ., βου! ρίον ἰΙοπρα απίΐαυϊοῦ, 
φυΐψαδ βθγηηαπδπι βου ρίαγδτι 8] 4 ποῖ 168 801.8 ΘΟ πβεγυᾶ- 
γι, Ῥϑυσηδσηα ποίου ῖθ σαπάεί, 

Οὐδθο βιαμηιπβίϊοογ τη εὐ ἸΘΧΙοο στρογ, δβαάεπι 
: Ε2 
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ψααπι Δ] Ἰον τ ΠΊ δου ρίοσαι, 4πὶ σοῦρα απαθάδτῃ ὙἙΠποΥ- 

ἐϊάϊ5 πιοιμογαπῖ, αι ΠΙΟΠ 511 δὲ ταῖῖο, ουΐῃ8 ἑαπὲα οϑὲ 

περ]! ρθηια, αἱ οαάθηι σοῦρα 1101 4116} αἰξεναί. 1, 98. 

Ἡλίου ἐκλείψεις, αἱ πυχνότεροι παρὰ τοῦ ἐκ τοῦ πρὶν ᾿ 

χρόνου μνημονευόμενα ξυνέβησαν. Ἰῖοῃ. Ῥ.. 861. (ς(. 

Ἀεἶ5Κ.) παρὰ τὰς --- μνημονευομένας, 6 σογΓΘοίίο 6, αἸΠμ 

Ρ- 1076. νυ]ραίδπι δρποϑβοδῖ. 1014. Παϑήματα ξυνηνέχϑη 

γενέσϑαι. Ῥῖοπ. Ρ. 1074. ξυνέβη, εχ ᾿ἰπίοεγρυείβι!οπ, 

864 ρΡ. 860. ξυνηνέχϑη. ΠΠ, 82. Τὰ ἐφυστερίζοντά που. 

πύστει τῶν προγενομένων πολὺ ἐπέφερε τὴν ὑπερβολὴν 

τοῦ. καινοῦσϑαι τὰς διανοίας, τῶν τ᾽ ἐπιχειρήσεων περι- 

τεχνήσει, καὶ τῶν τιμωριῶν ἀτοπίᾳ. Ῥίομ. Ρ. 886. ἐπὲ 

πύστει τῶν προγεγενημένων πολλὴν ἐπέφερε τὴν ὕπερβο- 

λὴν ἐς τὸ καινοῦσϑαι τὰς διανοίαβ, ἡπι86 οον ΘΟΙ ΟΠ πὶ 

βαρίαηΐ ; πϑπι Ρ8 110 δηὲθ νυ]ραΐαπι ἃσποβοῖξ. [8 δἰϊαπὶ 

Ρ. 887. Ὀ5 παρεὶ ἐπιτέχνησις, 564 Ρ. 886. περιτέχνησις. 

(Δ11ο5 Ἰοοοβ, ἱπ ααϊθα5, αἱ ἰδ 1, 1. δὲ Πα πο 68 1, 2. 

οὐρα ΠΡ Α}}18 ἱπηρυΐαπ4α νἹἀδίαν., οπη{ἰπιτ58.} Ηδθο 
ψ6͵Ὸ 8] πο δὲ ρα  ἰβδίσηα Ὡθρ] σϑηϊϊα, πα ϑοϊπηα5. ἀπά 
ἰϊὰ νοοαηάαμ δῖ. 864 ὈΙοηγϑῖαβ ρυδθίεγαπδπι αποῦ 1Π 
ψΕΥθ15 ἰϊου θη 418 81] ποῖ οοπδίαϊ, οἰϊαι. 1 118, 4188 56- 

Π16] πιθιηογαὶ, ἱπἰεγρυοίδιηθηία δά ϊι, αἱ 1, 71. ἴῃ ὑμεῖς, 

δὲ τἀναντία δρᾶτε ροβὶ τἀναντία Ῥ. 902. ᾿ηβοΓ1 ἐκείνοις. 
ΑἸ νεῦρα 8116 οοἸ]]οοαῖ, αἱ Ρ. 886. τὸ χωρίον τοῦτο 
ἦν Ῥῖο τοῦτο ἦν τὸ χωρίον 1, 97., εἰ Ῥ. 887. τὴν εἰω: 
ϑυῖαν τῶν ὀνομάτων ἀξίωσιν, ααἱ νεΥθογαμι οτάο παυά 
ἀα16 ἐχαυϊβιιον οἱ νἀ εραῖαν ἀπατα αἱ εϑὲ ρα ΤΠὰ-- 

οὐα!άομη ΠῚ, 85. τὴν εἰωϑυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων" 
ΝΜ] Ια εἰἰδπὶ εχ πθηηουῖα ἰαπαϊ, ν 6] αὖ Ργδθσθαθηίία 

γος ι]α δα ϑ  Π) ΒΘ ηϑα πὶ πιαΐαῖ, ΟἾἿο γοίεγθ μπὲ 

Ρ- 884. ἐψηφίσαντο οἵ “ακεδαιμόνιοι πολεμεῖν ᾿4ϑηναίοιβ. 

ΡΙῸ πολεμητέα εἶναι 1, 88.: Ρ. 901. ὅςτις ἂν μαλακίᾳ 

ἐλλείπῃ Ῥτο ὅςτις μαλ. ἐλλείπει 11, 61.:; οἱ 1014. χρεὼν καὶ 

τὰς συμφορὰς ἐϑέλειν ὑφίστασϑαν Ῥγο ξυμφοραῖς ταῖς 
μεγίσταις, ὉΌῚ ἀοοι δας ᾽ν πὶ ργδοιθπὲ οἰϊαπι ἀμίδα Πα οὶ 
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ο Πδιῖ ιν δὲ Εν, βεᾶ ἀαιϊϊναπι ργδθῖου σο]ίηοβ οοά θα 
. φοηβυιαῖ ποῖον Πἰδυὶ ἐδ βυπίαχὶ Ρ. 178. Δῃεδοάᾷ. Βεκκ. 

(Εἴ. αὐποῖ. “εἰ ἰπίθεθα Μαη. αν. Οτ. ὅδ. 898. ἢΠη.). 

Ηοναπα 5: Π11}Π1ἃ ϑαμἴ 6, πὶ 4] η89 ὈΙοηγϑμ8 11, 62, ἃ 
ες ἨΡΥΌΓΌΤα βουιρίαγα ἀἸ85θηΐ. πᾶ 6 σο]]Π]ρίπιι5, δ σαη- 
46 Πῖο ΟΥΙ ΙΟ5 1 ΤΠ 115. δ πὶ νουβαϊ εἰ 5 ἀἸβρυῖα-- 

ες ἀἰοπδια 81} Θομ ἔε θααἰ 8 Δ] 18 πη, 4 δ 486 δὲ ἴῃ ορι!ὶ- 
τἷ8. σοῦ] οΙ 5. ΒΟ Ρ ΠΡ ΠΔ 8θηπϑμγ,; ΘΌΏ,. Πἶδὶ 1ρΡ86 46-- 

Ῥτανᾶϊιβ ἰὃ, δαὶ τπϑπιουῖα ἸΌΡΒΏ τ 6886; 81} ΘΟΙ50}1Ὸ 
4αδεάαπι πιαΐα886. Μαϊ]β Ἰρίίαν δοΐμπι, σαοά ΠΠ|81. 

ἐπά46 ἃ Ὑήαβϑβίο 6 Πιοηνβὶο. Ρ.. 884. δαἀϊίπηη θεαὶ χατέγνω- 
αν ἁπάντων ϑάνατον ῥΡτο 60, αιοα οἸηη68 οοαἶο65 δχὶ- 

θεπὶ, πάντων. [πὶ δοἤδια οαρὶΐθ ργῸ παρέμεινεν, οἱ Κερ- 
κυραῖοι 6 Ρ]διίϑα6. 110 18. Ἰθσοπάμαμαι. παρέμεινε, Κερκ., 

δὲ βϑεχαθηὶὶ σαρὶϊο πάντων δ᾽ αὐτῶν αἴτιον ἀρχή οπιΐθδο 
ἃυίϊουϊο, 4αδηιν15 ὨΙ ΟΠ 5118 Ρ. 884. εἴ 894. να] ράγθ αι 
βουὶρίμσγαμι ἐπθαῖαγ. Αἰαὰθ παο ρϑγιμθηὶ ἔεγθ. ΟἸΊ Π18, 
4066 εα αἸαἸεοίατι ΤΠΠοΥ αἰ 15, πη} ἀροβίγορϊ, ἀν 1-- 
ΟὟΪ, Ῥαυ του αυ αι εἰ 81 }}1}}18 βρθοίϊδηϊ,. Ἐϊδὲ ϑέϊαυα. ὩΡῚ 

Ῥιομγ δῖα 8. δαῦ ἴῃ σον ρίοβ8. οοάϊοα8 ἱποιάθγι, δὰ ΤΠα- 
οὐάϊαϊ; τπ ει δηλ ᾿ὨἸ αβία 6856 8110] πὲ 6] }Θχίτηιιϑ, 

Ἰηΐαγίαγα ἔδοους. ἘσΙθμπλ. τ 5ΟΌ]ηα, ξαπιϊηΐηδ δἰᾳαα 
πδαΐνα Ὁ δ σοπῆαπα! ἀεοιποηϑίγαίιτιβ, -Ῥ. 799. δἴξενι 

Βδθο νεῦρα, ὥςτε εἰ μὴ. δυναστείᾳ ἢ ἰδονομίᾳ. ἐχρῶντο 
τῷ ἐπιχωρίῳ οἵ Θεσσαλοί, εἰ Δα ἀ1 ϑου θα ἀμ {1856 
τῇ ἐπιχωρίῳ. Ιθ΄ινετο τῷ ἐπιχωρίῳ ἃ ΤΗπογαἰάθ. πθὸ 
Ῥοδίϊα πη 6888 60 ΡΟῊΪ ροἰιἾ556. ΨΘΓΏΙ ΟἸΏΠ65 ΠΠΌΓῸ95 

τὸ ἐπιχώριον Ἔχ ΐθετα ἴδπι 1. 1. Ρ. 100. ἀοουΐηια5. Οὐα- 
.16 δϑὲ εὐΐαα αοά μ. 800. εχ ἘΠυονάϊ46 ὙΠ, 64. οἰ-- 
ἰδὲ τῆς ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων ὑπούλον εὐνομίας οὐ προτι- 
'“μήσαντες, εἰ δεμϊ νυ ΡΓῸ δοουδαίνο οοἸ]οσαίαιμη ἰγᾶ- 
ἀϊε, 41. δὰ “δεπιεηιϊαην αἰΐα 8 ὩΘΟα55811.8 ἢ ΟΠ θιι5 

ὙΒυον 5.10 γῖθ, φυογαπι ρ]ογίααθ τὴν ὑπὸ τῶν ᾿49η- 
“ναίων ὕπουλον αὐτονομίαν ργαοεμπῖ, γϑρουῖταν. 

᾿ΝΘαι6:: 80΄ ἐμ ἰοκῖθιι8. χΟϑ γῚ βου ρίου 8. πᾶ] ΠΣ 
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ἀπ ροπίϊαπ) Θχβρθοίδὶβ, 4008 π60, ἀπίθαθδτῃ ΑἸΪ απ 81 

αἰοιϊοπθια δχαγαγοπὶ, Τμαουα 18. ΠΡ Ὸ8. θυ οὶ ν 8550, δι], 

Ρτοιὶ εὰπὶ τηθμπουῖα ἰθπεγεηΐ, 11 1εγ18 σΟΠϑΙρηα886 ΡΔΓ 

6εδῖ, εἰ ἃ ΄ιίρυ5 ἔου μη} ]88 Ἰοφαεμάϊ, 488 ἱπ 6 ἀπχο- 

γαμπΐ, πομπαηηααιι ᾿ΘνἼ6Σ ἱπηπηαῖϑίαβ 6886 ἴδια] ΒΩ Ρ ΤᾺ 

ἵπ Ρεοοορίο δἰᾳαα 1. 1, Ρ 862. οἱ Ρ. 864. ἴπ ΠιοηΎϑ10 

εἴ Τίομε (δϑϑίο οορμονίηαϑ. [1416 ΠῸΠ δοΐαπι, αἱ 

ῬδΌΪο αμΐθ. νἱἀΐπιμ5, δὶ 1Π| ᾿ανϊ αίονε8 δὰ Τμπογ 19 

ἐχϑιρίαπι ἀλλήλων γεύεσϑαν 46 ποιαϊῃ! 5 56 ἰμίεν 80, 

ςοπιρεί θη εἶ θ8 ἀϑαγραπίββ δογιβέα πὶ ροημπΐ, ἃ ΤΠ οΥ -- 
ἀἰ46 Π,. 70. Ποὺ ροίϊῃ8 ἴδπιριισ 48π| Ρ] υβατδιηρον-- 

Γεοίαπι βογὶρίμμι ἔμ ͵ 8886. ΘΟ] Πρὶ πθααϊῖ, φαυμ ἰθπιρογα 
πο 6χ δἰϊουαμῃ ᾿μηϊα 1016, 864 6χ παίυγα οα 5416 Ἰοοὶ 

Ρεπαδθαηὶ, 864 εἰΐαπι δἱ θῖο ΧΧΧΥΠΙ, 44. ἀεάϊξ ἐγὼ 

μὲν γὰρ καὶ τότε καὶ νῦν τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχω καὶ οὐ 
μεταβάλλομαι, αυὰ6 ὁχ ὙΤΠπο, 1, 61. καὶ ἐγὼ μὲν ὁ 

αὐτός εἰμι καὶ οὐκ ἐξίσταμαι" ὑμεῖς δὲ μεταβάλλετε εἴ- 
Ποία βυμῦ, 80 110 ἀρὰ παπο μεταβάλλεσϑε Ἰεοίμη 6550 
ἴὰγ6 Ομ σΘ 6. ΠΟῸῚ Ῥοίΐθ.18, 4 πὶ οαιϑἃ. ΟΡ Π08Π|, 

οἰἰαιηδὶ δοίῖνο ΤΟΥ 465 885 που, Ὀ1ο πιράϊατα 

8 5 ἱπ6 1. δἰαιπὶ ραιθαῖ, Νεαὰθ εἰΐαπι ααϊα Ῥγοοο- 
Οἷμ8 ἐν τοῖς δεινοῖς εὔελπιρ αἰχῖε, ἃ 6δοὸ πϑοθβϑᾶυῖο ἐν, 

ποη ἐπί Ἴπαο. 1,.70. ᾿ἱπνϑηΐαπι 6586 Οχ  δἐ πη 018, 411 πὶ 

δὶ ἀς ἱπάπιβίγια δυϊ οαϑα ΘΙ ΒουΡΘ μά πὶ Πα8 ρ᾿ΓδΘ-- 
Ροβιἴοπα5 ραυηηαΐαγα μοβϑοί; σι ηα 81, 4 111 ἐν οἔΐϑπι 

νυ]ραΐα Θχθρ γᾶ οἱ Ὠομγϑίυ8 ἰθπθδηΐ, πᾶηο 80}}- 
Ρίαχδια ἴδηι ἰὰᾷπὶ ἴῃ 60 Τ ΠΟΥ αἸ418 Πργο, ᾳφὰο Ῥτγοοο- 

Ῥία8. αἱοραὶαν, δχϑὶ 1588. ΓΟ ΆΡ116. πὶ, 866 1.4 8816 

δάπαο γεἸ πα αν αιιαοϑίϊο, αὐρλα. Πᾶ6ο βουρίμ γα ν γᾶ, 
δὰ Ῥγοοορίι8 ἀεἰθυϊοχθι Πἰρυαμτα ροϑϑθάθυ!ν,, Ἐθηΐπαι 

οἰΐαπι ἀρὰ ὨΙοηθηλ (4895. ΟΧΧΙΝ, 9. 4υὰπὶ Ἰαρί πηι 

ἧς ἐς ἀΐδιον μνήμη καταλείψεται, εχ Τμυς, Π, 64.. ἧς 
ἐς ἀΐδιον --- μνήμη καταλελείψεταν Ἔχρυδδδῃτα, φυοα ἰπ 
οοὔ. Ώδη. ρτο καταλελείψεται Ἔἐχανγδίυν καταλεΐψεται, ποι 

8011 ΘΥΓΟΥῚ ᾿υπ5. ΠΌΓΑΡῚ (606 .1, 5εα εἰϊατι ἃ ὨΙΟΠΘ ΓΟ- 
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Ρεγΐαπι 6886 4 9πὶ 8 ϑρί θυ δ: πο. ἰαπηδη ργορίθγθα 
ξαϊαγαπι ἰδνξϊαπν 1δὲ δρ ἰϑϑίπηαα. ἰὰ ἕαϊασα πὶ τηϑα!ὶ, 
απο πὶ ΒοΟ γϑῦθο ΡῥῖῸ ρᾶϑϑῖνο 8 Ἐπιυογαϊάθ δἰιβαας 
ΔΘΘ ΒΔ  θὰ8. ἀϑυγρδαίιμηι 6856 πὸρ σοπδίαι, παπίδπά αι 
οΘμβο 8. ΟἾ8]6 εβὲ εἰϊαπι ὥρα ϑέρους, ηποά ἰπ 1], 59. 

ΩΣ ΕἾ Ἰμπηταἰϊοθ οὰπὶ οοα, Μοβαμ. 18 ργδαθυϑὶ Ῥγοοο- 
Ρἷμ8 Ῥτὸ ὥρα ἔτους, πρ4λθ ἑδηιθα Παΐο ργαθροηεΒ. 

Ὠεηΐᾳαθ ,ἤος ἰοοο ποι ργδοίθγεαπάμμι νίϑιπι ζαϊΐ, 
ἃ νϑιθυῖθι5 αυϊθαϑάαπι βουὶρίουιθα8 ἱπίθγάστα 5} πο-- 

τυΐπο ΤΠ ογ 118 ἰαυἀατί, 4.86 ἴῃ 60 ἔγυβέγα ἀὔδογαβ; 
ἀθ αῦο πθ 4818 ἀπδιϊοξ, πόμα], 4186 ταϊμὶ π πο ἴῃ 
Ῥτγομπηρίιι ϑιηΐ, πὰρ οοηΐεγᾶπι, Ὠοηγϑῖμ8 Πδ]ίοαγτ. 

Ερίδι, Π. δὰ Αἰπιπαθαχα δ. 8. ἱπίοΓ γλωσσηματικά, αυδ6 
νοοαὶ, Τμυοσνθ 15. ἡυπηεγαῦ νόου] πὶ περιλογιόμός, 

ν6}], αὐ 101 ἴῃ αυϊθιδάδιῃ γ188. εϑἰ, ἐπιλογισμός. ἴῃ 68- 

ἄοτι ερίβίοϊα ὃ. ὅ. βου δὶ ἡ δὲ οὐκ ἀποτείχισις τοῦ Πλημ- 
μυρίου, ἣν ἐν τῇ ἑβδόμῳ βίβλῳ τέϑεικεν ἔν δημηγαρίᾳ : 
εἰ ἰδίαεια ὅ. 10. τὴν μὲν ταραχὴν τάραχον καλεῖ, τὸ 
ϑηλυκὸν ἐχφέρων ἀρσενικῶς. Ἠογὰπι Π1}}} ᾿ὰ Του 146 
ἀπνθηΐϊαθ, 1π 40 56Π16] ᾿ἰουπ416 ἀναλογισμός εϑὶ, πε- 

Ὀιλογιαμός νεὶ ἐπιλογισμός παπημδιῃ; οἱ ΠΠ|, 45. διὰ 
τῆς “ευκάδος τὴν οὐ περιτείχυσιν., δὰ πθπι Ἰοοιτα τθ- 

βρίοἱὲ Ευβίαι, δα Ἤομιογ. 1]. α΄. Ρ. 111.“ [Π,. ΥΠ|. 411- 

4υοίίεβ ἡ τοῦ Πλημ. ἅλωσις δἴαμο λῆψις. Τάραχος, 480, 

Β᾿ομΥ 811 ἰονὶϊα8 ἘΒΌογἀΙάθι δαὶ 6886 [4150 οὐἹπηϊηᾶ- 
ἰὰν, παραὶ Χοποόρμοη, Ὑι4. 1,6χ.} ,»Εατγροογαίίοπ ἴῃ 

ἀρχαίως. Βᾶεο μαρεὶ: Θουκυδίδης δ᾽ ἐν τῇ πρώτῃ τῶν 
ἱσκοριῶν τρόπον τινὰ ἐξηγήσατο. φησὶ περὶ τῶν ἀρχαίων 
πραγμάτων τοὺς νεωτέρους διεξέρχεσθαι," » Περὶ μὲν γὰρ 

τῶν καϑ' ἡμᾶς γεγενημένων, φησὶ, τοὺς ἀκριβέστατα λέ- 
γοντας πιστοτάτους ἡγούμεϑα, περὶ δὲ τῶν παλαιῶν τοὺς 
οὕτω διεξιόντας ἀπυϑανώτάτους εἶναι νομίξομεν, ὑπο- 
"λαμβάνοντες οὔτε τὰς πράξεις ἁπάσας, οὔτε τῶν λόγων. 

τοὺς. πλείστους εἰκὸς εἶναι μνημονεύεσθαι διὰ τοδούτων. 
Ηροην. ϑίθρμδπαβ Ὠιαίνῖθα Υ11. ἴῃ ἰβοογαίθιῃ ΔΗ] αἰλαὰ 
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αἰοῖϊ,; φααπι Ἰοοὰπι πυπο ΤΉπον αἰ 418 ἐπιθπάἀαιίοπθ ΟΡυ8 

Βμαῦθγθ. Μαιββδοῦβ, αϊθοίαβ οἱ Οσόμβονίμϑ ἴδοεμῖ. ἘΠ 

ἴδυῦθα οεγία τι εϑὶ, μᾶθὸ Πθ4086 ἴπ Ρυΐπιο, πθαὰθ ἴῃ 

ὉΠῸ αἰΐο Πἰρτὸ ἰορὶ; πᾶπὶ 416 ῬΠαΟΥ 4651, 20. οἱ 

8644. 46 ΗΪ8, 4ἱ το8 νϑίμιϑί88 τηθιποῦῖαθ Ῥγο  ἀδυαηΐ, 

βου θῖς, Ἰοηρο ἃ 1Π|8, 486. 6Χ 60 δῇεγὶ ΗἩδγροονδίϊοι, 

ἀἴνεῦβα δαὶ [Δὲ νἱγὶ ἀοοῖ ,,,,581 αἰεθη ἀἰβϑδηὶ δὰ 4]: 

ἔθ ΓΌ ΠΗ Ηδτροογδί 8 Ἰοσαμα ν. Καινῶς, Ἴσοκρ. Πανεγ. 

οἷον ὡς τοῖς νεωτέροις ἁρμόττειν πράγμασιν. Ἔφορος 
δὲ τρόπον τινὰ ἐξηγήσατο αὐτὸ ἔν τῇ πρώτῃ, απϊ 5υϊ- 
εἴασα ν. καινός, 60}}. ῬΏΟΙ Πμ6χ, Ὁ. 94., 4αὶ ἔδῆπθη ἐκ 
Ἠανροοναῖ. βαπὲ σΟΥροπ , Εἰρἠογιι τη δἰ βὶυἹ σεθο-- 
τατα 1πίογργείθιη οοῃίΐητιο ἀρηον ἰϑ5θπέ. Οὐΐὰ5 ρῬουτπι- 
ἰδι οἶδ δχθρἷδ δὶ ἐθϑίθυαβ, 861 μΚ. 1]..]. εἴ ὁ ποὰ]- 

ἰδ, 4π86 86 ΠἸ|οἱ ροβϑαμὲ, ϑθηθοαα (οπίγον. ΧΧΙΥ., τὶ 
ὙΠαον ἀΙἀοπὶ ργὸ Βθιμοϑί ΘΩ8. 6886 ροβιϊασα ἐοΐα δη1- 

γηδήάνενε Ν. ἘΔΡεΡ {. ΗΠ Ρ. 999. Αἰηϑὶ.“““. ΜΑὮΧ δά 

Ἐρβον. ρ. 91.7 ,Ὀο]χ ΥἹἱ, 838. Θουκυδίδης δὲ ἔφη, 
εἰς ὀψώνιον ἤτησε τριώβολον. Ηδθο νἱἀοεὶ ροσϑαηὶ δά 
εοῃϊθπίϊομ πὶ ἐμ ΐθὺ 55 ΡΠ ΘυΠ τ οἱ Ῥεϊοροηπαβϑίοβ ὧδ 

δι ἤρθπᾶϊο ἢἷθ8 ΡΟ πΪ880 ΡΘΕ ΓΙ πασθ, 6 4πᾶ δϑὶ ἴα ΤΠυο. 

ὙΠ1, 99. εἰ 5644. βεά πυϑαθδηι 1 60 Ἰδσαηίαν; ΠΟῊ 

γτηδρὶ8 συαπι φαβ9 ΙΧ, 16. εχ 1Π|0 ἰαυάαὶ Ἰάθυα Ῥο]]ακ, 
ἐν περιπολίοις τισὶ ἐλήφϑη.““ [Ηϊἰδὺ ΡΟ χ νοῦθὰ ὟἹΠ], 

48. ἐν περιπολίοις εἰ αἰΐα ΠῚ, 99. περιπόλιον --- αἱροῦ- 
σιν ἴῃ τηθπὶς Πᾶθεγθ νεἰδέαυ, 6 418 58118 δια ἀδοῖθυ 

Ἔχθιαραμι οοπῆανίς. [πα ρυΐοσο ἴοοο ρο Θουκυδίδης 
οο(. τπῖ8. ργδθρθοὶ Θουγενίδης, ῬΥοΟ 4πὸ οοπηΐοο ἃ ᾿ἰθνα- 

7118 58 δρί8, 6. ο. δρᾷ Ῥῃοΐξίαμπι 1 μὴ νόμισον, ὙΠπα- 
οὐ ἀθπὶ πουηϊ δία 6886, δἰημθ εἰΐαπι ἤοο ἔγασιηθη- 

ἰὰτπα΄ Δ ἀβου θοπμάατη νἱάθεὶ ἀδοίαγανὶὶ Ῥίουβ. δα ΝΜίοθι. 

Ῥ. 884. Εχβίαὶ νϑιὸ ἰθυ 5 Ἰοουβ5 Ῥο]] οἷθ πὰ Ροε -- 

γτιθη8, ΙΧ, 149. υνὶ, τὸ καρποῦσϑαι καὶ καρπίσασϑαι, 
αἷι, Θουχυδίδης λέγει. Αἴ, 4 Ρ185. πϊαατα (1], 

88. ὙΠ, 68.), ποο ἴῃ ΤΒ πον αἰ οἷα ποι ἰηνϑηΐ.  “ἦ ΥΑΙΟΚ. 
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ο΄ μα Επν, Ηἴρρο!. Ῥ. 911.] ,.5 16 ΡΠ αηπ9᾽ ἄς ὉγΡΡ, Θέα 
᾿ φόλις «“ακωνικῆς" Φιλόχορος τρίτῳ. οἵ πολῖται, Θεεῖς, 

ο΄ ὡς Θουχυδίδης. [ΙᾺ “ΓΙ ΟΥ Ἰ 46. πυδαπδπι δαὶ πὶ Θεεῖς, 
πδο ἰἠίθυρυθῖθβ ϑίθρηδπὶ αυϊἀαιδηα π08 46 115 ἀοοθηῖ. 
ϑε χρΐηὶ βαϑρίοῖο οβϑῖ; απο Ἰοοσμι ὑποβολιμαῖον 6586, 
εἰ Ῥοιΐῃ8 ουϊν1β 411}. φιαπὶ δίθρμδηο ἰθθουῖ. [παἰοϊαιπ 
ζαοϊατιὶ δα, ααθ 1άδτα ἴῃ «Αἰϑαία δου: “ἰθαία; πό- 
λις «“Μακωνικῆς, μία τῶν ἑκατόν. Φιλόχορος ἐν ᾿άἀτϑίδος 
τρίτῳ. τὸ ἐθνικὸν Αἰϑαιεὺς, ὡς Θουκυδίδης πρώτῃ. ἘΧ 
εὖ, αποαᾶ υἰγορθίᾳαε ῬΕΙΠο μου μα ἴῃ ἰδνιϊο, δὲ Ὑπαογ- 

᾿ἀἸάδιμῃ ἰεβῖθ85 οἰΐαὶ,, δρεγίαμα δϑὲ, υἰνοααθ ἰοοοὺ ἀ6 ἐδ- 

ἄδπι ὩΣΡ6 οἱ εούϊδπι ποπηΐπθ σαὶ δορὶ. ᾿ς Οασ δπ- 

ἴδηι ἷπ ἘΠυογαϊάθ 1, 101. σαμί!]θ 81: ᾿αϑεεῖς““ [νυῖρο 
Αὐἰϑεεῖς, 5ογ10. Αἰδαιῆς,}7. »(Πποπ Θεεῖς, 408 περιοίκους 

ϑραγίαποσιπι νοσαὶ, δἰΐεγα 11 βουϊρίασα Θέα εἰ Θεεῖς 

Ἰοουσα παρεγα δαὲ ἐδξεμα! 6 ᾿δνὶ αἰϑου ]η6 τοῦ ξ οἱ 

ἔν ΠΟ Ῥοίΐεβί. Νεο ογϑάο ϑίθρμαπιπι ἰδπὶ βαρὶπαὸ Πα- 

δ ρθη ἶαθ ἔαΐ556, αὐ παθο 6Χ Πα δπὶ ῬΒΙΠΟΟΠοσὶ εἰ ἘΠα- 

ΟΥΟἸ415 Ἰοοῖθ 4]1Π61 δἰᾷα6' ]116ν ἀ βου ρβου. ΗΓ Ϊ-- 
ὉΠὼ5 1 Βοίοσσ. Ποῖ. Αἰ. Ρ. 60. [ρ. 979. 1,.0}.} οἱοῖῖ, 

86 πῃ πΌ}1Ὸ ϑουρίουθ. ργορδίο ᾿πνθηΐδδθ κατ᾽ ἐκεῖν 
γνὸ καιροῦ, 864: ρυΐατα ἴθ ΠΟΥ 15. Πρτοὸ ὙΠ1Ι. Ἰερὶ 
{οῦτα νῆα ]ο] κατ᾽ ἐκεῖνο τοῦ καιροῦ. 146, 51 418 
Βυΐϊπ8 ἀποϊογιίαιϊθ {τϑῖ5 118 ἀἰσογα γε, οἱ" δα ἀθπαιίι 

6880 αγιϊσα τι τοῦ. Ηος ὙΠοπιᾶ8 Μίδρ. 8}118 46 880 

Δα 15 11 Ἔχογῆθνιι: Κατ᾽ ἐκεῖνο τοῦ καιροῦ βέλτιον 
λέγειν, ἢ κατ᾽ ἐκείνου (1656 ἐκεῖνο) καιροῦ. ἀεὶ γὰρ με- 
τὰ ἄρϑρου Θουκυδίδης λέγει. 5:4 ποῖ τπθιαϊπὶ πι6 γ9] 
1. ὙΠ. ν6ὶ υιϑααδτῃ ἰδὲ ἴῃ Ποο δου ]ρίοσθ Ἰθρεσθ χατ᾽ 
ἐχεῖνο τοῦ καιροῦ" 58εγμθὶ ἰδπίαηιν ὙΙ11, 2. ἴπνθηὶ χατὰ 
τοῦτο καιροῦ.“ [Ὁ0ἱ] γαΐ, εἰ Η., οχίγαῖ νυν, χατὰ 
τοῦτο τοῦ καιροῦ. Οὐοά γδροπεπάατ εἰ ΡΒ ΎπΙοΠΟ ἱπ 
γτηθπῖθ ἔαϊ5δ8 ν δῖαν. 816 χυγϑαβ ὙΠ, 69. ἐν τῷ τοι- 

οὕτῳ τοῦ καιροῦ. Ἀθοθρηίίονοϑ ἰδιιθα ῬΥΟμαβοθ ἃ 1 - 

ὀαϊυμ δὲ δ ἀἸ556. δὲ οπ 81586 ἄοσεὶ Πο}. 1. 1.7 γ»ϑαϊ- 
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(45 ΄σαοᾷα8 πίον απὶ ἰδϑιϊ πιο 8. ὙΠΟ 118. οοπῆν- 
τααΐ, 486 πυϑηθδπι ἰπ 60 ἰθραπίαν; ουΐι8 ΘΟ ΠΘΥ ΙΒ βαμπὶ 
βϑαιθηῖία. Ζιαβούλομαι, ἀναπείσω" Θουκυδίδης.“ [οον- 

τῖρϑ μἰς οἱ ἀρὰ ζοπαν. διαβουλεύομαι, ἀναπείϑω " τιᾶτα 
ψοῦρο διαβουλεύεσϑαι, φαλπαυδπι ρδ 010 δ] ἴδηι νἱπι μᾶ- 
Ῥεηϊθ, αἰὰν Τῆπο, 11, 5. ΥΙ, 84. ὙΠ, 50.1 ,.»“ιαλέ- 

γουσαν, διοικοδομοῦσαν. λέγειν γὰρ τὸ οἰκοδομεῖν. καὶ 

διαλέγου, διορύττου" Θουκυδίδης. Ι46πὶ ἴῃ λέγω. Ζια- 
λέγουσι, διορύττουσι" Θουκυδίδης.“ [(οπβοπίϊαπι Ζομ,, 

εἰ Ῥμαν. Τῇπογάϊ68 διορύσόειν αἰχῖξ, πο διαλέγειν 

Π, 8.1] »Ελ ἴῃ αὐτόϑεν. Θουκυδίδης ." χειμὼν 
ἦν, καὶ τοῖς ᾿Δϑηναίοις τὸν πόλεμον αὐτόϑεν ποιεῖ- 
σϑαι οὕτως ἐδόκεις [Ὁ] νεῦρα ὙΠΙ|Ι, 55. καὶ τὸν πό- 

λεμον ἐντεῦϑεν μᾶλλον ἐκ τῆς Κῶ ἐποιοῦντο, απᾶ6 8}}- 
αυοΐ νουβϑθ5 δηΐθ ἐν τῷ αὐτῷ χειμῶνι ρταεροραὶξ, 8]- 

ἀδ6 δηΐμηο οὐνουβαία 6586 ογϑαϊπη85 Ὡδη} ἐκ τῆς Κῶ 

ἴδοι! ἴῃ οὕτω ἀορναναχὶ Ροΐωϊ.} , Ἀυγβι8 ᾿Δνέσπακεν. 

Θουκυδίδης" ἀνεύρηκεν, εἴληφεν.“ [Νοχηαπ ΤΠππογα!- 
415. δῖο ᾿ηὐθγροϊδία τι 6556 ἀοοθηῦ ΒΕΚΚ, Δπϑοαα, ρΡ, 899., 

1 ἰοία Παδο σίοβϑϑα ἜἽχοερίο Τπυογα 18. ποπιῖπα 16ρ1- 

ἰᾳν.1] » ἘΠ Χέδροπες, ὄσπρια. καὶ ἑνικῶς χέδροψ, τὸ 

ὄσπριον. οὕτω Θουκυδίδης. Οὐογαμι ἢ}}}}}, δὶ δάπιο- 

ἄστη [4]}1οὸγ, 'ὰ ΤΙπογάϊἀ46 ᾿νϑηΐϊαβ.9. [Εἰδπι ᾿άνδρα-- 
κάς" κατ᾽ ἄνδρα, χωρίς. --- τὸ ἶσον καὶ ἀντικείμενον κα- 
λεῖ Θουκυδίδης. ὍΡΙ Κακίοεγιϑ: ,,,, 860 (τὸ ἴσον --- Θουχ.) 
θεὸ ποίαπαα 6858 θα βίο, ααοηἑα ποπ νἱάθο, η80-- 
τηοῦο Ἰοοο πυϊο οοηνεηΐμα ροβϑιπὶ. “9. Αἱ μαρεὶ εἰϊαηι 

συναγωγὴ λέξεων χρησίμων ἴπ ΒΕΚΚ. Απεοαά. Ρ. 894. 
»».»966 οδὰ ἀυοάδπηι 8818 ΠΪΓΑΌ]1 οοηΐαβαθ ϑπὲ σ᾽οϑ- 

888 αἰ ν 8158: Π|86 3 Π8ΠῚ νοο68 τὸ ἴσον καὶ ἀντικείμενον 
καλεῖ Θουκυδίδης νἱκ ἀπριῖο ααϊπ δα ᾿πἰθγρυθίασαθη-- 
ἴὰπι τοῦ ἀντίπαλον ρονιϊπεαπΐ, 48 νόσος ἰπ ἰβίο βθηδα 

β8Θρ 85 πιθ αἰϊταν ΒΟΥ 1165. ὅ0Π0]. δα 1, 8. ᾿ἀντίπα- 
λοῦ᾽ καὶ τὸ ἶσον καὶ τὸ πολέμιον.“ ΒΙΟΜΕ. Οἰοδ5. δὰ 
Αδβοὶι, Αρᾶπι, ν. 1685. ,, 364 ἴῃ ἰδ, 4.88 ἴῃ ἐδήουν 
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Βαθοὶ, ᾿Εδήουν παρὰ Θουκυδίδῃ ἀντὶ τοῦ διέκοπτον, διέ- 
φϑειρον. “πασαν ἐδήουν τὴν ἀνατολικὴν χώραν, {Π|Π4 ἅπα- 
σαν --- χώραν πομ Ραΐαπι οὐπὶ νἱγὶβ ἀοοίἱβ ἃ} δοὸ ]δὰ-- 

᾿ ἀανὶ ἰδησααπι Ὑππογάϊθα, 8εἀ οχ αἰΐο ὅποηύπιο ε6.-- 

δουϊρία, δἰ ἰδϑιϊπηοπίαπι ΤΉθΟΥ 1418 ἑδηΐαπι δὰ ἐδήουν, 
εἰ ξονιδϑβϑὶβ δὰ 14, αποά 1, 19, Ιερίταν, τὴν γῆν ἐδήουν, 
γϑίοσεπά μη 6556 6110 τηοθο ἴῃ περίνεως αόᾳιιθ, φαστα 
ἐεϑιϊπιοπίαπι ἘΠαοΥαΙα18 δαἀνοοδββεῖ, δἰΐαπι δηοπΥ πὶ 
Ἰοουπι δἀάϊ. Αὐοίον Εἰγηλοϊορὶ ΜΊ. ἱπ δεχατευτήρια: 
Θουκυδίδης δὲ ἐπὶ τοῦ τελωνεῖν τὴν δεκάτην ἔθηκε καὶ τὸ 
δεκατεύειν. ἘΠ᾿ 'π ἐμποδών. Ἐμποδὼν Θουκυδίδης ἀντὶ 
τοῦ προχείρως. φησὶ γὰρ, τὰς ἐμποδὼν αἰτίας μόνον ἐπι- 

σκοπεῖν. Εἰδάεια ᾿αρθεπΐ Ῥυϊβοίδητβ 1. ΧΥΠΙ. Ρ. 1180., 
ϑυϊάαβ ἴῃ ἐμποδών εἰ Αροϑβίο!α8 ὙΠ]|Ι. τονε. 90. 
[1π| Ζοιν. εἰ Ῥμαν.}, 6. 1. ὙΠ|. ἂὕὐλ αϊοαπΐ, δὲ φυΐϊάεπι 
δαοίϊογα 6 νεγθῖὶβ, ποῤῥωτέρω δὲ μηδὲν ἐπορέγεσϑας 
ταῖς διανοίαις. θεὰ Βογαμα οπιηία τι πθὸ νοΐα η6α νε- 

εἰἰρίαμα δϑὲ ἴῃ ΤΠυογαϊάθ. Ὁ]ρίδηυ8 πῃ Πϑιποβίῃ. ΡΠ]. 

ΤΥ. ρ. 79. ᾿Εχρήσατο οὖν Θουκυδιδείῳ λύσει, ἧπερ ὁ 4έ- 
σβιος χρούμενος φαίνεται, ὅτι τῷ μὲν δοκεῖν ὑπὲρ ἄλλων, 
τῇ δὲ ἀληϑείᾳ ὑπὲρ ἡμῶν τὰ γινόμενα. Ἀεβρεχὶϊ δα οτά- 
τἰοηθπι ΜΠ] πα θογαπι δα ΡΕ]οροπηεβῖοβ 1Π|, 9., νεσιιηι 
μδδο, υδθ ὃχ 1116 ἀδββοῦὶ δῖ, πϑᾷὰθ δ᾽, πϑαὰθ αἰ, 
παρὰ 5οίαπι, Ἰεσαπίαν, Ἐ πιβιδι ἢΐα8 πὰ Ηοπι. Οαγ88. ψ'. 
Ῥ. 1946. 8ουθιε, Αἰἰδο8 Ῥυΐπια8 ῬΘΓΒΟΏα 8. 51 ΠΡῸ 8. 68 
Ρἰ αϑαααπηρεγίεοιοσιμι ἴῃ εἰν ρον ἢ εἴξεγγο, αἱ ἤδη, ἐνε- 
νοήχη, ἐπεποιήχη, Ῥτοὸ ἤδειν, ἐνενοήκειν, ἐπεποιήκειν, 
εἰ Αὔεῖοα ᾿ἰδο οοπϑαοίαϊηθ αἱ ΤῊ πογα!άοπι. Ηοο ἕμιμϊ 
᾿πυδαυδπι, απδη ΠῚ ΠΏΠΟ ΤΠΘΠ11 1886 ΡΟΒ5111, Οὔβοῦνα- 

ἔππὶ εδἰ.Κ [ΟἹ Βαϊϊηι. στ. τηᾶχ. 8. 97. ποῖ. 14---16. 
εἰ ἼΙΟΒ 1. 1, Ρ. 299.1] ,,(Μοονὶ5 Αἰιϊοϊοία Πομπεῖα, ᾽4τ:- 
τικῶς, τὰ ϑυμιατήρια καὶ τὰς χέρνιβας, ὡς Θουκυδίδης. 
δάμη μαροὲ Τηουηαθ Μδρ. ἰπ πομπή. Ἠδβαυδεαηί, ρα- 
ἴο, απῖθ οουΐοβ νεῦρα Τπυογ 8 11, 18. ἱερὰ σκεύη 

περί τὲ τὰς πομπὰς καὶ τοὺς ἀγῶνας. Νέεο ἰάποα Ὑ πα: 
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ογαϊ 468. νεὶ 1δὲ ν δὶ δἰ 1 ἱ νοοαθ]ο πομπεῖα υἱἰϊίατ, οἱ Αὐ- 
ἶοθ πὸ βίσηϊποαίομθ πομπεῖα ἀἰοὶ, ποῃ 6Χ 1110, 86 Ἢ 
ΤῬδπιοδίμεπο ἀρὰ Ηδγροοιαῖ. ν6] 6 Χ 8118 βουιρίου! θα 8 
Αἰεὶ. οδἰθπάθγθ Δεραογαηῖ. [,ν»»Δ|1ἃ να Ἰπδιαϊὲ Ὑ 4]-- 

ΟΚθμαν 8, 481 ἰπΐον ΤᾺ] ΠΑ 68. ΒΘΡΠΊΟΠ 68. ΠΉΪΠΐ Ἰηἴοε-- 

νἱϊ, ρύὸ Θουκυδίδης 86. τεΕροϑβαῖ886. ᾿ἀνδοχίδης. ((, 

ἘἈΆΒΏΚεη. Ηἰϑι. οὐ. οσ. σε. Ρ. 158.) γεγαμι ααὰτη σΡᾶ-- 

ν βϑπιι8 βου] ρίου ἴᾶπὶ ΟἸΐπι ἔγθαιθηΐθβ Ῥ8585118 811 ᾿πἰθυ-- 

Ῥο]αἰίοη 68; γα] 1πὶ ΠᾶπΟ ψΟσΘΠ1 ἴπ ᾿ρ80 ἘΠυΟΥ 46 α4αδε- 

γ ΓΘ εὐ ἰπδαρασθ ὈυΚΟΓῸΒ βαβριοδῖαγ συδυηπηδίϊ 08. ΓΘ6- 

δρίοεγε δὰ 11, 18. 864 ν᾽ άθ ἂπ' ἤοῃ τϑοϊϊα8 βίδἑιϑιηιϑ 

Νοουϊάθμι δηΐθ οουΐοβ μα 85586 Ι, 46. ἐπέδειξαν τὰ 

ἀναθήματα, φιάλας τε, καὶ ϑυμιατήρια, καὶ ἄλλην κα- 

τασκευὴν οὐκ ὀλίγην.“ “ῬΙΒΒΒ. δ«ἀ Μοεν. Ρ. 888. [ἀδπὶ 
οεν8. Ρ. 920. ζἀνακοινῶσαι, ᾿Δττικῶς. ὡς Θουκυδίδης. 

ἀνακοίνωσον τοῖς φίλοις. ὍΜΝΙ ῬίεΥδοπα8, »»»Νεῦθαιι 

ἀνακοινῶσαι ““" Ἰπαυϊε, ,,»»ἱναδέγα ἴῃ ὙΠαοΥ 146 αὐιᾶ8-- 

δἰνευῖβ, “ς βεὰ βἰιαρίοχ κοινῶσαι ἀρὰ εαπὶ ΓΘΡΘΕΪῚ 

γϑοῖθ ἰγαάῖι.. Ια. 1π4.1 οἀροδίο!υ8 1. Ῥρόνθε. 80. 

«ειβηϑρίων ἀνοητότερος. Θουκυδίδης ταύτῃ ἐχρήσατο. 
(οΥ ἰϑϑι μα δϑὺ θατα [4}}}1, πθὸ ἀϑαπαπα ΠΟΟ ΡΙΌΨνΘΙ- 
Ῥίαμα ἴὼ ἘΠαουαϊάθ νη. [πὰ Τποιπα Νίασ. ααοαὰθ 

Πομ ρᾶμποα Πυ]5 σΘηΘ. 18 ἀθρυθπθηαῖ: σαὶ! ἴῃ ἐπέτι-- 

μος᾿ ἐπιτίμους τὰς οὐσίας ἐποίουν, φῃοά ρΡετροιδια 6 Υ, 48. 
ἀεβουϊρίαμη βαβρίοου : ἴῃ εὔγνωμον" ἄγνωμον ἀνθᾳώπιον "““ 
ΓΡμᾶνοι. εὐγνῶμον δὲ ἀνθρώπινον), .οἱπ λαμυρία. λαμυ- 
ρὰ πηγή“ [ατοὰ Ῥγὸ φανερά ποππ}}ῖ γεϑιυΐανὶ ἔα 6-- 
ταμὶ 11, 15. αἵ να, Το. δὰ Ῥῃγγπ. Ρ. 2992.}] ,ν61 «ἰϊὰ 
ΑἸ]... [[ἀκρατία εἰ ἀνοητία ἀρὰ ὙΒομι. Μ. ἀδ ααἱ-- 

5 να, 1. 1. Ῥ. 948. Παγχάλεπος εἰ ἁμαρτάς ἀρυὰ Μα.-- 
06]}., 48. φαϊθὰ8 νἱά. 1. 1. ρΡ. 941. εἰσαῦ 46 καταβόησις, 
φαοά 5010]. τπθιπονδὲ, ᾿δ14, ρ, 9492. ᾿Δνεχρήσαντο " διέ- 
φϑειραν᾽ οὕτω Θουχυδίδης. Απεοαα, ΒΕΚΚ, ρ. 899. Θου- 

κυδίδης δὲ ἀπεχρῶντο ἀντὶ τοῦ ἀνήρουν 1). ρ. 428. {Πἐἀμι- 
4.68 “ἰοθϑϑι. μαρεπὶ εἰΐδιη δῖα, οἱ οι,» ρυίογθαι 80- 
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ἼΊαα Ρο]]. ΙΧ, 168. εἴ ῬΠᾶνου. βεᾷ πδαΐγαπι σογϑαπι 
ἀρυὰ Ἑμασ. Ἰεριίαν, νου ἰδπΐαπι διαχρήσασθαι 1, 

136. φυδριορίεν Ρἰογίηαθ. δτδυα πα ϊοο8 116 σὰ Ποὺ φομ- 

Γαά 556, Ηεπιβίου μι 8ῖ118 σϑυθηαπι. ἀνεχρήσαντο 1, 196, 
ἴῃ ποιϊα5 διεχρήσαντο ἰΓδη5118586, ΠΟΠΏ}}}} ἀθηΐ4πθ ῥρσοΡᾶ- 
ὈΠΙΟν ΜΠ, 81. ργο ἀπεχώρησαν αἰϊοταἴλαπι ᾿ΠΟΡΏΠι γῈ- 
Ροπθηάαμ 6888 σοπϑαθγαηΐ.} οὐ αογυιπι 4 πτα Ό]6Γα- 
46 ἃ οἷδν. Ἧγαββθ, ροβίφυδπι ρυϊπηα δ] τοῦ ζο]ϊα 1π|-- 
αἰοῖα δοσδρεγαπι, ορβεγναία νά θυ, Ρ]αΓΙΡ 8. οΟ]]Ἶρθη-- 

418 βαρεγβϑεάθο. Π6 [18 οἵῃπὶθβ 41 ἀἰοαηι, ποῃ Πᾶ- 

Ῥεο, ηἶϑὶ ΘΟ β: 16 6586) 81108 6Χ 18 χηδπιογία οοηῆ- 
8085 ἘΠπου ἐπι, ααπηι δου 6 θδηϊ, ΠῚ ᾿Π8ρ6 Χ 1856, 60- 

486 ζαοϊαπι 6858, υἱ γε] δα, φυδπ 486 ἀρ δατα 16- 

Βϑθδηΐων, βου θογθηΐ, Ὑδὶ οἱ ἐγιθαθνεηὶ, 486 Δ] Ἰοστιμπι 
εγδηὶς 81105 Ἔχε Ρ]υ 8 80 118, 4086 ἤπὴο ΠΑΡΕΙΊ15, 
αἰβουθραηιῖθι8 τ1808 6886: 80 ἀδηϊ4αθ Ἰοσα 4φυκαάδιῃ, ἰπ. 
4αϊδα8 ἀδϑιποηΐο ΒΟΥ 1618 αἰμημΐαγ,,. σου ρία 6556, 

αἰ αἰγατηηαθ Ἰοοιμα ῬΟ]Π] οἶδ, ἰπ απὸ ΠΟΙ βουὶρίϊ ναυίδηΐ, 
εἰ αυϊάθια ποίη ΤΠπον αἰ α15 ποη παρθηΐ. ϑεά ποη 88- 
15 ΤΪΓΑΓῚ ΡΟΒ8Π 1, 4 Ἰα 1π ΘΠ 6} γΘηΪΓ6 Ῥοΐαευι Ρδη- - 

ἐἶπο, αὐ μπᾶεο ατᾶθοα Αροϑβίο! Π1, 29. τῆς Πυϑίας ἡ 

γνώμη; ἣν εἴρηκε πρὸς Γλαῦκον τὸν ᾿Επικύδου, Σπαρ-- 

τιάτην» νετίεγεῖ, δοπέοπέϊα εδὲ Ῥγίμϊαθ, ψμαπι ἀρια 
Τῆιογάϊάεηι Οἴαμοο ϑραγεαέαθ αἰχὶϊ, εἰ εχ Ἐρι- 

οΥγᾶϊάς ΤἈπογάϊάθηι ποθΐ5 ταϊγα πηθίϑηοΡ Ποϑὶ [ϑοογαῖ. 
Ἠδθαΐξ 1101 τηθηΐθη, 4 860 βουιθαραὶ, ΡαηἐϊπῈ8, 

. Οαοὰ Ρυιμία Οἰἴδποο ἀϊχὶξ, ἀνδρὸς δ᾽ εὐόρκου γενεὴ με- 
τόπισϑεν ἀμείνων, ποι ἴῃ ὙΠποΥ 46 6θῖ, βεα ἴῃ Ηεστο- 
ἀοίοΎ!, 86. εἰ οχ δο ἴῃ ϑίοραεο ϑεσ. ΧΧΎΥΠ., πθὸ Ἐπι- 

κύδης εδοὲ ΤΠ αογ 1668. Ια ὩΑροϑβίο! ό δι ΐθμι ΡΓῸ τὸν Ἐπι- 
χυδίδην 5οΥ! απ εϑὲ τὸν Ἐπικυδίδου, ααοά Ἠεγοάο-. 
ἴὰ5 εἰ ϑίοθαθιβ ἀϊοπΐ τὸν Ἐπικυδείδεος« ὈΚ,, ἴπ. 

Ργαεῖ. κέξ 
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(αν. [Χ. ὃς Τμαον ἀϊ18. βορρίαγαθ Γοβ  ο πἄδ9 58:51 118, 

ἜΧθι ] αν Ρι8. οαπε18, ἸητογΡγοία Ἰοηθ5. δἴαπο 11}6}}18 

δα {παι νοὶ δπιθηἀαπᾶάμμλ να] Ἐχρ]]οαπάππι μοειῖ- 

ποηθθα5, φαογῖπι Οπλΐαπὶ ἱπάθχ ῬΓΟΡΟμΙ ΠΣ, 

Ῥοοιοαχιαπι 41 ἔοπῖε5 διπὶ, δσ 4υθυ5 σοσιπδηᾶ Τπυ- 

οὐ Ια 8 ἀϊοῖίο σορῃοβοδίαγ, 1π|6]}] 6 χ] 18, δἰϊατα 46 580-- 

516115, ααϊθ8 πδο ἴῃ Τ6 ἴδ! , ΘΧΡΟΠΘΠΘΈῸΠΙ οὐἷΐ. Οὐτῃ 

γογο ΟΠΊηΪ5 80 ]ρίοσ τα Θηθπααϊϊο 1α8ϊ4 δουτα ΘΧΡ]!- 

οαἰΐίομθ πἰζαίαν, ΠΟ 801. πὶ 608 [10105, 4] δα βουϊρία- 

ταῖῃ σουτ ρθη απ ΔΙΊ. τα] σοπ θυ πὶ, 5686 οἰΐδηη αἱ 56}- 

τοηίίαπι Πϑἰσαπῖ ν 6] Δ] αϑ πηι απο Πα] 6. αἰ} {8 Πὶ 

δα β8ογιρμίογεπι ποβίγαπι σϑοῖθ 1η16}}Πσϑπά πὶ δἴααθ ἱπαϊ-- 

οαπθαπι ἈΠ σαΐ, βίδα .1π| 10 ΟΠ] ΘΊΟΓ δ 6 μἰδοθῖ, Οὑὰ 

46 οα8α δηΐθ οἴμηΐα ᾿Πα] ΘΠ ΘΧΘΙΏρ ταὶ δ  ΟΥ 111, 
τηἰορργοϊδυοηπι δὲ 16] οσαπι δὰ Τπογαϊάθμι 8ρ6-- 

οἰδαιίαη), 401 ἴῃ, ἢ ρ51: Θμϑ᾽ πὶ ΘΧΘΠΙΡ]ΑΡΙ πὶ ργ δα Ἰοη 6 
ΤΥ. οἱ 544. Ἰθριαν, μἴσ Ἔχ 6 πηα5, οἂἱ ᾿πα οῖα ποβί γᾶ 
ἴῃ ᾿π ουργοίδιοα θ5. δἰᾳαα 118. 110 018, 4 δὰ γϑι οΥἾΕἴ-- 

οἂπι ΗΪΉΗ1 ργοδαπί, δια τι ̓ Π86γ μι 18, 46 τ] 1418 51- 
ΠΟΘΙ ἃ 8. 

[4 

1. Ἐχεπιρίαγία εαϊὲξα. 

Α΄. Οναεοα. 

1) ΤΠιογάϊαες (Οταδος). --- Κ᾽εποεϊἧβ ἔπ ἄοττιο 
“1.11 πιοπδὲ Μα)ο Μ1)11. ἴῃ [0]. γι4. Βδοπουᾶγαά Απ- 

ὨΔ]68 46 "Ὁ Ἱπαρυῖμι. 465 ΑΙά6 Τὶ 1, Ρ. 50. 8. ὅ6 16 46}}᾿ 
Το αϊχ. ΑἸαϊπ6 δά, 9. Ρ. 16. 56 011ὰ αταθῦα ἀππὸ ροϑβὶ 
1άδθι ΑἸάμ8 δαἀϊθοία 4}1185 Ορδυρὰ5 εὐϊαϊξ: Χοπορϊοηέϊβ 
ΟΠἤυΐδϑω; ᾳφῶθ εἰ σγαθοω σοϑία αρροἰαμέωγ ἢ Οεογρτὶ 
Οεπηιδέλι, χιΐὲ εἐ ίοίϊΐο αϊοϊέων,, 65 Τ)ιοαοτὲ δὲ Ῥίμ- 

ἐαγο]ιὶ ]ιϊδέογτϊ8 αἷδ τἰβ, χιέαθ ροϑδέὲ ρώσπατι αὐ Μαμέϊ-. 

πέδαι φοδίω διιπέ; ρῈΓ οαρίία ἐγαοίαϊϊο. Ἡογοάϊαπὶ α 
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Μαγοὶ ργίποίραξι ᾿ϊδέογέαγιιπι Πἰδγὶ οοίο, ψμοβ 4πρε- 

ἔμε Ῥοϊϊείαπιιδ οἱεραπεϊδοίπιο 1,αἰΐποϑ {εοἰϊ. Ἐπατ- 
γαϊϊωποιῖαςε απέϊφιαθ ες ρεγῦτενο8 ἐπ ἐοξιέπι 
Τπειογαϊάεπι, δἰπα αιῖθιι8 αποΐον ἔπέεῖζε οέτι 
δὲ ᾳφίατε ἀἐβιο ηπειιδ. Οταθοο Κ᾽ ἐπεὶ, ἐπ Ααὶ 
Ναεασοτηΐα πιθηϑὲ Οοἰοῦτὲ Μ|2)111. Τὰ ἴοϊ. Οὐχ Α588- 

Ἰδῆυβ ἃ. 1696. Χεπορμοηίθια ἰπίεργαμι δἄθρεὶ, τθοῖβα 
μἰϑίουία ὅταθοα Χϑπορῆ. τγεϊῖψαα 6χ βυροτίογε εἀϊϊ. πὸ- 
γὸ Εἰϊοΐϊο εἰ ρυδοίαϊπποὰ]α Ῥυα ΘΠ} 188185 σεπα ταὶ: Οσδογρτὶ 

᾿ Θεοπεϊδεϊί, φιὶ εἰ ῬΙοίιο αϊοίέιτ, ες Πϊοαοτὲ εἴο. ἐτιαγα 
. φαξποιῖα --- ἐν ΤΗμογαάϊάετη --το φιίατι αἰ οἰ 1{ηγιι8. 
Ὅταεοεδ. Κζεπ. --- Μ΄ Οεἐ. Μ0,111. ἴο!. 864 ἐπι] η0- , 
νὰ εβὲ 1525. εἰ ἰεγίϊαμα 1527. ρτδεῆχυϑβ. Υ. Ἀθπουαγὰ 
Ρ-. 64. 8. ϑεῦῖβ ρ. 99. 

9) Τλμογάϊαοθς τ. ογη ϑοϊιοῖί8 ΟΥαδοῖς, ΕἼ οΥ 6 π-- 
ἐΐαε αρμά Βεγηπατγάιη 1ΝΊΤ ΑΜ 1806. ἀϊδ δεομπάα 
“Νονενιῦτίδ. Ὑιὰ6 Μαϊ ἰαῖν. Δ πη. ἐγρορν, ᾿πάϊο, νου. ἘΠα- 
ογά. Ρ. 289. εἰ. Ῥαηζεγ. πη. ἰγρορν, Υ11. Ρ. 10.; αὶ 

ἰάτπεα ἃ οαἰδ!ορὶ8 ΤΗοὶ: οἱ Μεηκεη [Τ΄ 1. Ρ. 88. ἰδη- 
ἐπτὰ ἰαυδὶ; πὶ Βδηἀ]Ώ18 δατα Ἰσηογαῖν οἰ ΤΡ τα 

εδϑὲ δαάδθῃι αἷ6 δ Ρβοϊαἴδιι 10], 48 δεαιιθηίει. Θοῦυ- 

κυδίδης μετὰ σχολίων παλαιῶν καὶ πάνυ ὦφε- 
λίμων, χωρὶς ὧν οὐκ εὐξύνετος ὁ συγγρα- 
φεύς. Τλιογϊαεδ στώτε οοτγιθηξατὶῖθ απεϊᾳιιῖδ οὲ ναῖ- 
εἶδ τἰξτϊίθιιδ, δἷπ {ωῖδιιδ αἰροίοῦ ἱπέοἰἰδοίιν 6δὲ χιίατι 

εἰ γον πιμδ. Αἃ, οα]οθια: ἐν τῇ φλορεντίᾳ παρὰ Βερ- 
νάρδῳ τοῦ ᾿Ιούντα ἔτει ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ γενέσεως χιλιο- 
“στῷ πεντακοσιοστῷ τε καὶ εἰχοστῷ ἕκτῳ ᾿Ανϑεστηριῶνος 
δευτέρᾳ ἱσταμένου (1626. 2. Νον.) 0]. οπι δορί βίοὶα 
Θτάθοα Απίομιὶ Εταποὶμὶ δὰ Αἰδχαπάγαπι (ογϑι πίη. 
Υ. Απρ. αν. Βαπαϊηϊα8 ἀθ ΕἸογεπίϊπα Ταπίαγιπι τΥ- 
ῬορνΑΡΐα δἰαθαθε οθηβουῖθα8 Τ΄. 11. (βἰνα πη. [υπἰ6-- 
ΤΌΣΑ ἰγρόρι,) Ὁ. 908. 544. 

8) Θουκυδίδης μετὼ σχολίων παλαιῶν καὶ 
πάνυ ὠφελίμων, χωρὶς ὧν ὁ συγγραφεὺς πολὺ 
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ἀνευχερής ἐστι. Τ)πιογαϊαίεξ στο ϑοϊιοϊτ8 δὲ ἀπὲὶ-- 

φιῖς δὲ τεὐίέδιιδ, δἷπα φιεῖδιι8 απροΐον ἐμέθἑαοῖα πιτεϊέτωσε ἡ 

εδὲ αἰ[γίοιίϊδ. «““οοο881: ργαθέθγεα εἰϊϊισοπέϊα Τ]Ιοαολιηιὶ 

ΟΑΜΕΗ ΗΠ ἐμ οαεριίραμαο ἐμηυν οοηεθγεαγιῖδ τιπᾶ 

δα ἐοχέι ἔϊην απποίαϊϊογδιι5 οἰπι8. Βαδίϊοας ἐκ 

οὔηείμα Πεεναρίαπα ἄππὸ ΜΙΧΊ, ἴο]. Ἐξ βιο]απι 
Οαϊαοναυὶ δὰ Μαιινίοιατα. ρυϑθϑα θαι Εἰ γϑίαιθηβαια ε16 

1Π. (41. Μαγὶ. βοχυιρίαπι δχοϊριθπς ΑΡΒΙΠμομΐ ὅποο- 

χα ΤΠῸο.. νἱΐα ὙΠὰο. ατ., ΜΓ ΘΙ] πὶ νἱΐα οἰ αδάθηη, 
Πϊοηγϑβϑῖα8 περὶ τῶν ἰδιωμάτων Θουκ., νἱϊα ΤΈυο, ὃχ 58]- 

εα; ἴαπι δαἀποίαια ἰοοα, 4186 ΔΙ 6} 1η- 8115 ΘΧθρ 8 

βου ρία εἰ δηϊηιδανθγιθηάα νἷδα θβϑϑδεηὶ. Ηἰβιοσίδμι Πιιο, 
βεφαπηίαν γδθοα ΘΌΒΟΪΪΑ. 

4) Τ)μιογαϊεῖθ5 εἶθ θεῖο Ῥοϊορογτιεδϑίαφο ζἰῦγὶ οοίο, 

Ογαξοο αὐ οαϊέϊοποη 1)ωξεγὶ δα ργ 85, ζέεππαο ἐγ- 
Ρί8 1ο. πο. ΪΝΝοῦ. αἀ “ ταῤέπεγη. 1785. 11. νο}}. 8. (α- 

τανῖϊ εὐ οποηι Εἔταπο, (ἂν. ΔΓΕ ϑ Ῥτγοῖ, νιμαοθ., 

αὶ ῥγϑθίθ νῦν. ᾿θοϊ(. οοά, Ὑίμάο. δαί! Ιδοοὶ 

Ταδδηὶ (ΤΟ 5511} ΡῬΑΓΙ51}1 ΡΠΠο]ορὶ ΘΟΥ̓ΤΘΟΙΙΟΠ65. {π8Γ-- 
σῖῃὶ εἀ. ΑἸά, δαβουιρίαβ δὲ βρεοίμπιθη αν δθοιϊίαῖβ ΤΠ α-- 
ΟΥ̓ ἀΙ 4686. 

5) ἹΠμογαϊταϊδ (6 ϑεῖϊο Ῥεϊοροπποβίαοο ζιδτὲ οοΐο 
αὐ ορίζηιαβ Θεἰϊέϊοηθ8. {πηι τὐδτίγυν δοϊιοίατιεην οἰἰ ρθη έ6 
ἐχργοϑεὶ, Ογάθοο. Βροπιαο Ῥ. 1, ΠῚ, 1791---99. 8. (ὰ- 
ταν Ηδνπι. ΒΝΕΕΝΚΑ͂ΜΡ Αἰμεμπαεὶ Βγεπι, 580 ν. 

ΟἿ ΑἸΙΡ. Ὁ. Βι0]. ΟΥ̓́ΠΙ. Ρ. 986. Νεαδ αἱ]ρ. Ὁ. Βι6]. 
Ὑ1}Ρ..98ὲ 

[6) Αρυὰ Βυϊΐαπποβ ΤΗπου 465 δάϊιυβ εδὲ Κα ϊη-- 
δωνοὶ 1804. Υ]. νο}}. 8. ἀποίογθ,. αἱ ἔεσπηὶ, είγο Εἰ ηι5- 
εῖο. “Γτα] πὰ δοουγαῖθ δἀποίαγθ πορ θχίπη85, ᾿δἴ πὸ ἴῃ- 

ἰθγρυδίαίϊο Τιαιϊπα ααἰά θη αἰγαη ομιΐδ88 ἀη δἀά δα ἔμο- 
ας πη Ὡ]ΘΙΪ ηΪ 188. 

7) Θουκυδίδου τοῦ Ὀλόρου ΝΟΣ τοῦ Πε- 
λοποννησδιακοῦ πολέμου βιβλία ὀκτὼ μετα- 

φρασϑέντα, ὀχολιασϑόέντα τὲ καὶ ἐκδοϑένξα. 
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τύποις παρὰ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΌΟΥΚΑ. --- εἴς τόμους δέκα, 
Ἐν Βύϑνῃ, 1806. 8. Ῥιδείει Ογᾶθοα ἱπίθυργείαιοπ θη 
ΝΕορΗγιὶ θοαθ ποάϊθυπα Οὐδθοοι τ ᾿ηριια βου ρίατη, 
«ὐποίαϊοηεβ Οτϑθοῦβ δἰυδάθπι βθηϑαπι ὈΡΘΥΪΟΣ 111ὰ- 
βἰγαηΐθβ δἰα8 σγαηηπηδίϊοα 8. Βαρρ] πηι τι ἰδίου 6 

ὙΠυογάϊα 5. εχ Χεπορμοπί8 Ὠἰδίουία ὅσδθοα, Ἰθχίοομ 
νἱσουαμι τη θη ον 1] ̓  πα τ, ἸΘΧΊΟΟ ΡΘΟΡΥ ΡΠ σΠη, δρἰβίο- 

1.8 ΤΗοπιϊδίοο 5, ὈαΚοϑιὶ ἱπαίοεπι ψογθουαπι, δἰααθ 
δεῃιθη α5 οχ οοποοΡ15 ΤΉ ΠΟΥ ἀ1415 οο]]δοία5 σομεϊηεέ. 

8) Τπμογάϊείος --- ταάθοθ. Ἑάσϊάϊὲ ΒΕΕΒΟΡΕ 
Τηρδίας 1815. (1814). Οὐοπϑιαὶ εχ ὑπὸ νοὶ]. (πᾶπῃ 8]-- 
ἰεγαπη, ἴῃ ἦὰὸ δαἀποΐδιϊοημθβ 86 θα θι σαμ δυοῖο ῦ 
Ρτοπηΐβογαΐῖ, πο ῬΓΟΟΙ .) .8. 

9) Τπιμογαϊάεα --- Ογαθοθ οσγ ΘΟΠΑΕΓΈΕΕΙ. 
7πρϑίας 1815. 11 νο}]. 19. 

10) ΤΠπμογαϊαϊα ὧδ δεῖϊο Ῥεοϊορογιιοϑίαοο {τὲ 

οοἶο. “44 ορέϊπιογτγε σοαϊοτιτι ζει αὐ ρέξὶα ἀοοίο- 
χιέσι νἴγογώπι οὐδεγναξίογῖθιι5 Τϑοεχιδιεῖξ, διιτγτιαΓὶϊδ οἰ 

ποΐὲϊ5 ἐϊ]μδέγανϊέ, ἱπαϊοοδαιια τϑγιτε δὲ φογϑογιοτν ααἰῖ6-- 

εἱέ ΟΠιγίδέορἤι. Εὐτα. να. ΠΑ ΑΟΚῚ ὕδ σγηιπ. δέοπάαί. 

Ἡδεΐ. Τρδίαθ 1890. 11 νο]]. 8. ΟἿ, Ερβειμον Ηδ]]. ἃ. 
1890. πι. Οοἴ. πο. 959. 9560. Ιεπη. ἃ. 1890. 1)60. πο. 
986. 986. 1,1ρ55. 8. 1891. τ. [ὰη. πο. 149. 

11}171 Ππιογἀ τ ὁ δοἰἰο Ῥεοϊοροππδϑίαοο ἰἰὐτιὲ οοέο 6: 
τεοεπϑίοσιθ Ἱἱπιγιαπεῖα ΒΕΚΚΕΕΠΙ. Δ εοοεοάμπεέ 8οῖιο-- 
ἦα Οταφοα εἐ 1εβεγὶ ἢ αϑοίίψιια «πποέαέξϊοπε8. θγο-- 

ἐπὶ 1891. ΠῚ νο}}. 8. Οοπιίπει ΡΓδδίασ δα, 486 {ἰἰπ-- 
105 ἀοοοῖ, Θγϑθοὰβ νἱϊα8 ΤΕΥ Ια 15, βου ρίαγαθ ϊβονο- 
Ρδη 8 Ἰπαϊοθιι εχ δά. Οοίι]. ΑἸῖ. (411. οο]]δοΐαγα εἰ 
οοὐα, [{ἰ. ὁο]]αἰΐοπα δποΐαμ, εἀ. 1) Κ. ᾿πάϊοοπι ΤΟΓΆΠΙ 

εἰ γΕΡΒΟΓΆΠΙ, 864 ππο 1ἢ Ὀγδνῖι8 οοη Γδοΐα ΠΏ, 

19, Θουκυδίδου συγγραφή. ΤΠιογαϊαϊδ ἢι1-- 

δέογία, Ομγανῖέ μά. ΙΝΡΟΒΕΊΙΟδΒ. 1,1ρ5. 1824. 
8. Ῥγδαίθι: ὕστδθοα ἴῃ 86Χ 0] {1Π|18 ρα σι 8 Ρᾶγνα8 8]1- 
αυοῖ αὐποίαι!οτ65 εὐἀϊίοι 5 μα ε171. 

Τπμογά. 11. α 

! 
᾿, ΟΥ̓ 
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Β. Ἐχεπιρίατία αταεοο- Τ,αἰΐπα. 

1) Θουκυδίδου --- βιβλία ὀκτώ. Τλμογαϊαϊα 
ΟἱἹονὶ 7 6 θϑοῖϊο Ῥεϊοροπη. ἰἰδνΐ Ὀοέο, Ζ7|ἀόηι 1.ἀ-- 
ἐΐπθ εα ἱπέογργείαξίοηθ Τα αιγιέϊ Κ᾽ αἰίας αὖ Ἠδην. 
διορίαπο τϑοορηίέα. «“[ππὸ 1664. ἰχομαοναέ Πφητ. 
ΞΊΕΡΗΑΝΙΣΒ ἐἱωεέγῖο νἱγὲ Ἠιυϊάγξο]ιὶ Ἐωρροτῖ ἐγρο- 

 Γαρἤιι8. 0]. --- Ματγρο ἰοχίαϑ Ἰαἴουῖον Παρεὶ νϑιτν. ἰθοίί. 

αἰϊᾳαοί, Ἔχίθεϊον ϑομο]α. Θαθιαποία οϑὲ Παϊϊπα ψϑυβίο, 
οαΐὰ8 ταᾶγρῖπὶ πΟΠΠ 1186. Θπηθηἀαίϊομα8 δὰ πὶ δαἀϊθοίδα. 

9) ΤΠμογαϊαϊδ (δ δοἰΐο «Ῥεΐοροππ. ἐϊδιὶ οοίο. 77: 
θην [αἰΐπθ θᾳ ἡπίθγριθέαξίογα 1, απ οηἐϊ Κ᾽ αἰΐαα αὖ 
Ἡφητ. δέερἠιαπο γδοορηξία. ϑϑοιμιαα οαἰϊέίοηθ χιίαθ α772- 
Ρἴλιι8 φιβατ πὶ ργ πα ργαθϑέϊέα βμογίπέ, δαέγετπα αὐ [6- 
οἰογεπι ερίδίοῖα ἀοοοδῖϊ. Εχοιάοναί ἤδηγ. ΘΤΈΡΗ4- 
Νῦϑδ. 1588. ἴο!. ΘΟΙΠΙοοῖ ἰμπὶ συϑδοα ογαίϊο ἰὰ πῃ 
οἷα. ὙΘΥ510 μβτδϑο, μοὶ δϑὲ βεο 15 οαχίβ, δαϊδοϊα δ 

ϑιθρμδηιβ ργοραγδβοδθη δα Ἰθοίϊομθπι ΘΟ μο] οτατα εἴ 
δἀηοίαἰίομθβ ἈΡουΐουε8 86 ΠΡυ πὶ 1: εἰ ππδίονθπι ραυῦίεπι 

1. Π. εἰ Ἡπυογά. δ ὅ010]., δθβοϊαἴαγ5 ἤσπο ἸΑΡΟΓδηι, 
ηἶδὶ οχ Ο 8111 οἱ Θσθυιδηϊα οἱ 8Ρ68 αϊδϑδθὲ ἕαοΐα διπθη- 

ἀαἰϊομιιπι 'π ΤΠαογάϊάδπι οὐ δἰὰ8 50Π 0118, 4086 ἰδ θα 
νᾶ ἴα. Ῥγδθηλῖϑιὲ νιΐδηι ΜΔΥΟΘΙ]Ω1 οαμ 15. Οδϑβαι- 

Ῥομὶ νεγϑίοπθ οἷ οδϑιϊσαιοηῖθαβ8, βαρ θοὶς 140. Ὑεγδ 

δυραπιθηὶδ οὐ αἰϊοηιπι εἰ οοποϊοηαμι ΤΠπογ αἰ αἀΪ8, 46-- " 
πἶχαε Ομ γαϑὶ ομγοποϊορίαμα δὲ υραμπηθηΐα ᾿ἰθχόγαμα 

ΤΕπογαΙαΐ5. 
8) Θουκυδίδου --- βιβλία ὀκτώ. ---- ΤΠιογ-- 

αἰαϊς Οἰονὶ 21 δ ὑεἰἰο Ῥεοίοροππ, {ἰὐτὲ οοέο, Ζηοηι 
1αἰΐιο ἐας ἐπέογ ργθέαἐϊομ Τα πε Κ᾽ αἰΐαα αὖ Πἴεπτ. 
δέερίιαπο παρε τϑοορηξα. χμαην «πεῖ, ΡΟΙ Τῦδ, 

γαπο. Ῥογεὶ Ονθέ. 741., ραέθιποβ οοπιιθηέωγίοβ ὥροτῖν 
γαΐθ ϑεηιιέμδ., αὖ ἱππέα στανϑϑίπιογιίην ΘΓΓΟΓΙῖ, 
γαιεϊέιεαϊϊι6 πονίδϑίπια γερμγρανῖέ, πιασπάφμθ αϊροπη- 
ἑία ραϑϑῖην θαροζίέαην ἱππονωνῖί. [πὶ πᾶς ρμοϑέγογια 
εὐϊέϊοπιε, φμῖώ ργαεέογθω ργαθϑέθέι, δϑημθπβ ρας. «αἷο-- 
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οεἰ. Ἐναποοξιτεὶ ἀρια πετοεσ πάν. ΤΠ δοἤιεϊϊ, ΟΙαμά. 
Μανπίμπι εἰ Τ]οῖι. Αμῦτίμπι. 1694. 0]. Ἐχρνοββα δὲ 
Βιερηδηὶ σεοθηβὶο; πἰδὶ αυοὰ ματα ἱγγθρβογαῃὶ ψηα 
ὈΡΘι Ραμα οαἱραᾷ; Ὑαιῖδδ. Ἰδοϊϊομθβ ποία δῖ, ὅ50μο- 
1115. δι αυΐβ ἱπιπηϊκίά σϑοθπὶϊα ΔΑ Θαλ1}}} Ρογιΐ, δα θιαποιὶ 
διαὶ Εναποϊϑοὶ Ῥογὶὶ σοσηπι θην ἴῃ ΤΉπον ἀϊάδιη οὰηὶ 
ἈΡΡδπαΪοβ, ἴῃ 4 ἃ πη] ΘΧ Ρ] οί, 4186 1π ΒαρδΎ]ο- 
τἱθ8 ὈΟΙΩΠΊΘΏΑΓΙ18 δ πὲ ΟἸ 888 5 θη ΟΠ γιγαθὶ απίθ 
ἑπάϊοαία ορυβοιϊα, δὲ ἱπῦϊοββ, [δἰϊμ 8 αἰᾳὰθ Οταβοιβ. 
Ῥιοάϊογδης Εταποίβοὶ Ρουεὶ δἀποιδιίομθβ ἐπ Χοπορμοη- 
ἴοι οἱ Τπυογ άπ βεραναιϊι 1686, 4. οἱ 1594. [0]. 

Ὀδμεναθ. ᾿ 
4) Θουκυδίδου -- βιβλία ὀκτώ. Τ]μιιεγαϊ- 

εἷς ὧδ δεῖϊο Ῥεϊοροσ. ἰἰδγὶ οοἷο, Ομϊα ἦγε νας εαἰ-- 
ἐΐοπο ῥγαεϑέϊειιη 51ξ, ρυαοξαέϊο αὐ Ἰδοέοτοπι ἱπαϊοαῦτε. 
Ὀχοπίας ὃ ἐϊπααέγο δ[οίάονι. ἱγιρογιδ5 Ἱ'. Βοπποὲ αὐ ἐπ- 
δέρτια ζάπαθ ζαϊοαίαδ ἱπ (οοπιθέογιο 1). Ῥαιι. Αμπο 

᾿ ἤἄοπι: 1696. [0]. Ιομαπε5 ΗἩΠΌΏΌΘΟΝΤΙΒ πδης εαἀϊἸομδη, 

οαγανὶξ εἰ ρνδδίαϊῃβ οοῖ. Ἰοχίῃβ 6 βεουῃᾶα ϑίθρηδηὶ 
ΤΘΌΘΏΒΙΟΩΒ δοοῦγαίθ σοι 18, 864 πὶ ΤᾺ] ΠΟΓΕ8 5Θο 0 ΠῈ8. 

. αἰδεϊποία 8) δα 886 δα μξ 1π τηᾶγρὶπθ ἰεπ ρουη ποίαἰΐο- 
Ὧ68 εχ Ὀοῦν6}}} Ομ ομο], ϑαθίθοία εϑὲ ἴῃ αὐδν!β ρϑρ. 
Τιαἰϊπα νϑυβϑὶο πλἱ Πι801}}18 11 6 118 δουρί  Πᾶπὸ δχοϊρί πὲ 
ναγῖδθ Ἰδοίϊομε5 ἰυΐαπι οοὐά, εἰ εα. νειί., ε88 3.9" 118. 
Αἀάϊιαθ θη ἄπαθ ἰαρυ]αθ σθορῦ.ν, ἀπ Ογδαδοῖδα, δᾶ 
ΤΗΘοΥἸἀ8 Ὠἰδίοτίϑιι δαϊαναδηίθ οπατγίαϊα ΕΟπιαπαὶ 
ἨΔ]1εἰϊ ἀεἸ πεαΐα, δἰίθνα 8101 86 εχ ΟἸανεσὶ ρει: [κῃ 
οαἷοθ Ἰδραπίαν ρ. ὅ80. Θεογρὶ Αοδοὶϊ ερίζοπιθ ἰβίο- 
Ταθ ἘΠυσνα 15, Ρ: ὅ82. διαί ἀγραπιθηΐα οοποῖο-- 
ΠὰΠ], Ρ. 588. ϑίερμδηὶ ΡΓΟρϑιϑϑοθ8 οἱ δἀποίαι, ἴπ 
ὙΠΟ: αἰα6 50Π0]., Ρ. ὅ98. Δρρεμπαϊχ νυν; Ἰθοίξ. οοδα, 
ΑἸαγοπάομ, εἰ Οτδεν., ἀθπίᾳιθ ἱπάἴο 68. 

8) Θουκυδίδου --- βιβ λία ὀκτῶ. ΤΊ αϊϊα 

(6 δεῖο Ῥείοροπη. [ἐντὶ οοἶο, οτιπι αὐποξαξϊοπέδιια ἐπέθ- 
διῖ6 Ηθηγ. ϑέερίιαχιὶ δὲ 1οἿ. Ηπάδοπὶ, Πἰδοοηδιῖέ οἱ 

᾿ ᾿ Ος 
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ἡοΐαϑ8 848 αααϊαϊὲ ]1οδορ]ι. Σ᾽. 3155}. ΤΠ αἰξϊοπδηι εγα- 

οἷξ, ϑμαβημθ απὶπιαανογϑίοπεϑ ααΐθοῖ ὕατ. (πάν. 
ὈΚΕΗ δ. Ομ ναγῖϊδ εἰϊδδογἑαϊομδιι5, πιλαπιιδοῦ ἴ-- 

ρίονωνι οοἰϊαξίομῖδιι8. δὲ ὑπαάϊοῖθιιδ τιονὴ8 Ἰοοιρίθἐϊδ8ϊ-- 

γχυῖδ. «ἀπιοἐοϊαεααηιὶ ἀρὰ Τὶ. δὲ 1. ἢ δδέδγῖοϑ δὲ Ομ]. 
δηλ 7, 1781. ἴ0]1. [(οηιπϑὲ ργδθίες ἀοοίδμη ρυδαίαιϊο-- 

πϑηὶ Ὀυκοτῖ, ουἱ 4581: ποη π.}] 46 δἀποίαιϊομδβ ἰη58ι-- 

ἰδ6 βαπὶ, δἰᾳιθ ργδεοθάθῃιατη δα οὶ Ῥγδθίδιϊοη 8, 

ΜΜΔγο πὶ, ϑυ δα δἰ ἀποηνϊ Ογαθοὶ νἱΐδ ΤΒΜαου-. 

ἀϊά 5, 6]ορῖα δποιον πὶ δὲ ἱπαϊοῖα 46 Του αἶά6, ἀἱ.- 
νουϑα πὶ δου ρ ΓΑ ΠῚ 18. 06. Β45.. οἱ Θ΄ ΠΟ] α αἰ μβάεῃ, 
ἀϊδογερδηΐθπι βουϊρίανδμηι ργδθοθάθῃί μι δἰ, ΘΟ] ο8 

οοαά. [.488. Βεξ. οἱ Πδῃ. διιοῖδβ, 59 ῃ 0118, πεν ρἐθιδ οπθ τι 
Ῥοεὶϊ, δἀποίδι!οη 65 ἰδπὶ ργδεοδαθηξ τα εἰ ον αι ἀπ 1 
Ὑ  αϑϑοὶϊ εἰ θυ Κουὶ, ϑιθρμδμὶ ρυοραναβοθαθη δἰ αδἀποΐαι οι 68 

1 ϑ. Πα ΠΌΚΟΙῚ δηϊηδα νυ ϑι ορ5 δοΐά5, ἀἀοηάα εἰ 

δπτεπδηᾶα, ᾿πάϊοθπα ἀἸοἰοαα εἰ Ἰοοατοπα πα πηθπιο- 

ΤΑὈΠΠΟσα, 1] οθῖα γορμι, ἱπάϊσεπι ἀϊοιϊϊ πα. δὲ 1ο-- 
οὐἰϊϊοπαπι ᾿Πϑ!ρηίού,, ἀπ86 ἴῃ 80 |01118 Ἐχρ]οαίαθ 
Βατῖ, ᾿πἀ!]οδμλ δαοίογμη, 4] ἃ ΘΟΠοΙ]αϑίε οἰϊδηξαν, 1π- 

ἀἴοεπὶ νοοαπὶ δἰ Ρηγαβδίαπι αγαθοᾶσπι 46 4υϊρ8 ἴπ 
ΠΟΪ5. ρίζαν, Ἰηἀίοοιι Γιδἰϊηασα χοῦ πι ἰῃ ποὶΐ8 ἰγαοία-- 

ἴδυ απ], ποθι βου ρίογα μα σεϊθυαμη, αὶ πῃ 1185. Θιμθῃ- 
ἀαπίαν δὺς 1] 8 γαηΐϊαν,, ἀαπίᾳμε Ποάνν6}}} ΑΠππΠ8}68 
ἹΠαοναΙάεοβ δἰάιθ ἀμᾶ8 ἴ8Ρ]88 ὅθορισ. απΐθ ποιμῖϊπᾶ- 
ἰΔ5.1 Οὗ Αοια Ενπαὰ, 1782. ρ. 1. 8. ΒΙ0], Ἀαϊβοηπέθ 
ΚΎΎΙ. Ὁ. 19 196... 

6) Ἀδουβα εϑὶ Πυκοῦὶ δἀπἶο Οἰαδσαθ 1768. ἈΕῚ 
ΒοΡ. εἰ Απάν. Ερμ]18 ὙΠΠῸ νο]]. 8. ἑπτὰ Βίρομε οἴπι 
Βοο ἐϊίι]ο : 

7) Τλμογ ἀϊϊ5 6 δεῖϊο Ῥεϊοροπη, {ἰδτὲ οοεἶο Ογαε-- 
66 εἐ 7 αἰΐπ6 αὐ οὐἀϊέΐοπεπι Τοδορηὶ ΚΓ ἀ886 δὲ (αν, πατ. 
Τιωδογὶ ἀοοιυγαΐε ἐχργδβϑὶ, εἰην ναγίθέαξε ἰεοξίοπίδ δὲ 

απποΐξαϊίοπῖθιι8. δια 5 βοοϊοίαξ8 Βὶροπέϊπαθ. ΒΒ ὶ-- 

Ρομέϊ ἐκ ἐγρ. 80ο.. 1788. 89. ΥΙ νο}]. 8. Νοῃ 8418. 
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. φοπιπιοθ 1114 οαίεῖο φεοὶ ἀοβοτίρία. ϑεραγαιϊπι. 6Γ86-- 
οἃ οὐπὶ [ἰΐπα νεγβίοπα ΧΙ ραπΐίαν; δοαπππίῃν οἱ-- 

46 γοϊατηϊπὶ δι ἰθοΐδθ νᾳγίαθ Ἰθοξϊΐοπεβ δὲ δαποίδιϊο- 

165. οϊαπιῖπα ααϊηΐα οοπίϊπομΐαν εἰἴαπι ϑόΠο] α εἰ 

βοχίο δἀὐποίαϊίομθα ἴῃ ϑομοϊα οαπα ἱπαϊοὶ θα. 

8) Θουκυδίδου τοῦ Ὀλόρον --- βιβλία ὁ- 
«τῷ. Τιμιογαϊαϊς Οἱοτὶ γιὲ ἀ6 δεῖ]ο Ῥεϊοροπι. {ἰδκὶ 

οοἴο. “444 οαϊξίοποης Οατ. «πᾶγ. ωξογὶ φεῦγε ογηγίθι5 
αἰτοέαγίϊα τεοιζοῖ, “᾿ς οοεδοτιωιὲ νατίας ἰδοζίογι68. αἰ οΥτόῖγε 

φοάίοτετι, αγιϊηια ἀνοτ ίοπδα ]οἷι. ΟἸιγδίορῖ. ΟΟΓΤΙΕ:. 

ΒΕᾺΙΙ, Πδοίοτῖς φιοπάαηε δοΐιοῖ, Ῥγονῖπο. Μίβηζοασ. 

(οορέμεσε οριια ρογζδοϊξ, δίας ποέωβ ααἀϊοοϊᾷ, ἱηάϊοραι 
Τρωϊοτὶ οἐ φίοβδαγίωπα (οἰἐϊερετέ ααῖξ Οατ. 76. 

ΒΑΤΕΕ δ βοϊοῖαο αα Ηϊτϑο]δοτσαπι ϑοίογ: ΤΙ ρϑίας 
δἰεγγιέῖδιώ8 ΒΟ ἸΟΚΟΥΪ νο]. 1. 1790. γνο]. ΠΠ. 1804.. 4. 

ΑἸέογαπι σνοϊαηθη Βαθθγο τπογίαο οὐτανὶς ΟΠυ δίῃ. 

Ῥαηΐεὶ Βοβδίωδ, ῥτοῖ, 11ρ8. ἤβοο ἀπο νο] μηδ, 486 

βοΐα ργοαϊδθσμῃς, οοηϊϊπεΐ οχαπΐα,, απ86 ἱπ ὨυΚοιὶ 

ΘΧΟΠΙρΡΙ ΤΙ θ8 ἱπνθηϊπ πα", Ὀγδαῖον ἰδ θ}}}]48 σεοργ. δἱ- 
486 1πθϊσομι θυ βογαχα. Ααάϊία ᾿βδαπὶ, απαᾶθ ἴπ εἰ] 
ποτηϊπαία δαπί, εἰ αἀθεπᾶα δἰάπθ δπθμάδηθα βουὶρία- 

τὰθ ἀἰβογθρᾷηι8 οοά. Ὑἱπά. εὲ Τὰ. δἰαμθ δὐποίαμοῃὶ- 

ἢι8 Κιδίθιμα Κοασὶ, ὙΥγ ἰθηΡ Ἐ 1, πνεῖ: ΔΙ ον πλαῦς 

ΠΟΏΠ.}}15 δοίδ. 

9) Τημογαϊάϊ8 ένα, ΟΘταδο οἐ κάμη Ζτε-- 

πα 1806. Χ νΟῊ. Ηἰἴο 11|γ6γ, ααεμα ΒΌΠαΌ ΔΤ νἀ τ 5, 

ἰαπίαπι εχ Κυθρ511 ΝΟ 16 ΠΡτογ πὶ Ροϊσίοοναθα, πο- 

Ρἷβ Ἰηποίῃϊ, 

10) Ηϊδίοῖκε Ογθοφιρ εἰ ΤΠ ιογ ἀϊάρ, αοοοπῃραφπές 

ΓΗ ἴα νογδίοπ 1Ταἰΐπο, ἀο ναγίαπέδδ (168 ἐΓοῖΖα τινα δοτ τ 5 

Ὧ ἴα διριϊοἐϊόφια ἱπιρέγίαϊο, ἀ᾽ οὐδεγναίίοηϑ ᾿ϊδέοτ -- 

4μ68, ἰπξέγαϊγε8 δὲ ογϊέξίψιιθ5, (6 δρεοίπιθη (6 668 τπα- 

πεζῆς, 46 οαγέθ8 σα οργαρἼιᾳιθδ δὲ εἶ ἐδίαηιρεδ, οἵ 
ἀέαϊοέ ἃ 8, Μ.ο» 1 Επερογον ἐ6 ἐοιμέο5 68 Πιιδδῖθ5 

Ραν 1. Β. ΟΑ11,, ῬγοΡ ὅδ {ἰἐἐῤγαίμτα ΓΣΎΤΟΣ αι 
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ΟοΠ]ὲσε ἐπιρόγϊαὶ ἄθ Ῥαηποθ δέο. Ῥαγὶβ, 1807, Χ' νο]]. 
8. Οεῖο ρεῖπια νοϊαπιίηα Ογάθοα οατα ἰηἰουργοία ϊοπδ 
Τιαιπα ΑΘμλ 1} ῬοΣῚ ἰδπΐαπι ταν βϑίτα 6 οογγθοίᾳ αἰαπα 

ἀἴνεσθα βογτρίασα οοἂα, Ῥαυ βίη.) 8684. Ομηΐαδα ΒΓ 15 ὁ0]- 
Ἰαϊογαση ΠΡΟ πὶ βουρίαγαθρ ἀἰδογθραηίία σοτηρ  θοΐατι- 
ἰὼν, Νοόοπο νοϊαπιίηὶ ἰηθϑὺ αἰβραίαϊϊο ἀθ ΤΕυογσίαο, 
486 ᾿πβου!θ] αν ,, ΜΙ οπιοίγθ δὰ: ΤΠυοΥ 46 “ς οὲ 4πᾶ-- 
ἴσον ραΡ 108 σοῃβίδι, αΌΔΡ ΠῚ ὈΓΙπιὰ δὲ δευαπάα 46 
ΤΗπογαἀθ. οὐηηΐηο αἰἰββθυῖῖ, ἰαγῖα δὰπὶ οὰπὶ Χοπο-᾿ 

Ρ]ιοπίβ σοιηραιαῖ, αμδγία ραυϊπι 46 ἰπἰθγρυριαϊΐοπθ 
Παππᾶν, οἱ οοὐα, Βγθνιίθ αρὶῦ, ραγίϊπι ογαϊίομπαμι ἔὰτ 
ποῦνΘπη ῬΘΡΊΟΙ 5, ἰοσαπὶ ΨΗμπογα δ᾽9 46 ἤδοιοπῖ 5 

Οτναβοῖδθ αἴααθ 46 Ρ]αϊαθασαμα ομαϊἀΐοπα (δ } 66. ἴη- 
ἰεγργαείαταν δἴααθ δὐποίδι!ομὶθ8. 1} ϑἰγαΐῖ, 4πι86 αδἰΐαπι 

4 Ἰοσπηι 46 ρρϑι θη α ερεοίαηι, Ὀδηΐψαρ ἀδοϊπιαπι 
γοϊαηθῃ (ΧΆ 111 «ὐηοίδί!οη 85 δα ΤΗμον αἰ ἄθτη σοπξϊπεῖς 

ΤΑΒαΪα 6 σοοστι [πῃ ἐϊέα]ο τηδπιογαΐδθ ἀδϑαηΐ, δε ἄπδ6 

ἀ4 0 146 δεν} Πιοῖϑαθ δα Ρ]αἰϑθαγατα οὐ ϑἰαἰοποία ρογεϊτ 
πρηΐθ8. δ ἀι46 ᾿πνϑϊα πἰ αΓ. 

11) Τἠμογαίαϊᾳ Ἡ]δέογία, Θγ. δὲ αέ,, οετι ὅ6Πο- 
{5 Ογαφοία δὲ νίγογιιγι ἀφοίογιπε απἰπηιαανο. αὐ οαϊέ, 

Οοεοδοτγὶ εἰ Βαμογί. “466. οοὐγιτιεπέαγίι5 1. ἘΠ’ Βοπ6- 

εἰϊοέϊ δὲ οὐδογραΐέέ, ογέΐσας Εἰ. Εν ῬορΡΡο. Ζιοπά, 1819. 
ΙΥ̓ ὙῸ]]. 8..,, Οομρ! τα ἰάιθα ἀδϑαηΐ, 486 108. δά. 

μάθοι. ΚΒΕΒΘ Νοιε, Πρτγ, ῬΆΪΟ]1, Νοβ ᾿ἰρϑὶ παμο. 

᾿θγασα ἡ παιαηι νἱ  π18. 

1. Ταδιὲ οἰπριῖας ρανεϊοιιΐας Ὑλιογα ἐς οαπεὶπεπέεα. 

1 τὶ Ι, οοποίοπρβ σσ, Ῥαγῖβ, αρ. Ομγῖβι. 7} δοΠεί. 
1551. 4. 

ΓΑΡΟΡ 1. εἰ Π. αν. ἂρ. Ζζεοΐεὶ, Ῥανῖβ. 1584. 4. 

[14. ῬΊπΕ}} Οαἰ8]. {, 11. Ρ.. δὅ0. αἰψαθ Μαϊείαϊγ. Απη. 
ἰγρ. 1. Π. ρ. 824. 8η. ἨΑΒΓ,. ἴῃ ΒΙδ]. 6΄ν.1 

110. 1. ὅτ. 1548. Π. εἰ ΠΙ. Ῥανὶδ. 1549: 4. ἀρ. 
ἢ αδοοβδαπιεα. ῬΙαϊοιΐθ, ΤΠΗυΟΥ 1418 οἱ Ποιποβί θη Ϊ5 

". 
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ἔπε Γα8 ογαϊΐομθϑ. ασϑθοθ μι 5 ἀρὰ “42 ἢ]Ϊο5. 
᾿ς 1849, 8. (ϑοτῖθ 46}} Εα. ΑἸΙΔ. Ρ. 168. Ἀοπουαγὰ Απην 
Ἐ ἰδ 
ἡ Τὐρτὶ ΤΥ, οὐταπῖὶα Κέο Σ)ιπεοτῖο. ὙΊΘΡ, ᾿41868ο. 

(5. 1561.) 4. Ῥει ο 85 ἔα τ Ια αἰῖο δογαπι, 4] ἴῃ 
Β611ο ὁοσα αοσαπὶ, εχ Πἴθτο ΤΉσο, δεομπᾶο, Ράγ. 1606. 4. 

ΓΛΡΥῚ ΠΠ. ατσδαεοθ εἰ 1αἰϊπ6. αν. 1626. 12. 

Οταϊίομεβ Τμυογ 48 βεογϑὶπι Ἔχοῦβθαθ, ὅτ. οἱι-- 
ταὶ Μ, πᾶν. Ο(ούνίπο, ἴῃ ἀδαπὶ δἰ ἰοΓα πὶ ΒΠΟΓΏΙΗ. 

Π1Ρ8. 1681. 8. ΤΒυογαϊάϊ8, Ρ]αἰοιμΐβ δὲ 1 γϑῖαθ ογδίϊο-- 
ἐν γ68 ἔπηρυγαβ. Οχ. 1768. 8: οὑπὶ γεγ8. 1,δὲ, δἱ ποίϊ. 

ΑΠΡΙ], (Εαἴαῖε Σά. Βεηβαπι.) 

ὙΠΠΟΥ 1615 ---- Πα ΠΕ ΌΓΘ5 ΟΥΑΙ1ΟῚ68, ΟΥ. εἱ 1,μαἱ. (]85- 
δυδα. 1706. 12. (Εἰίατα Ἰοοὰβ ἀθ ραϑὶθ δάϊβοίῃι8 6βἰ.) 

ΤΠΗμοΥ ΑΙ αΙ5 ογδῖϊομαβ οὰπὶ ΔΗ Δ νουβ Ομ θ5 οἱ 

ἱπᾶϊοα Οαγ. 104, Βαμετὶ, Τήρβ8. Α. Μ, 8010]. 1,80}. 

Βεοῖ. 1105. 1789. 8. ὙΠυογαϊάϊδ, ΡΙδίομβ, Τγϑῖαα οἱ 

Χεποροπί 8 ογδίϊομθβ ἔπμεῦγεθ, οὔπι ἘΡ ΔΏΡΙΙΟα 

βοιιρίϊβ. Οχοη, 1768. 8: 

ῬΙαΐομ8 Νίεποχεηβ δὲ Ῥεσὶς 5 ΤἬπογδιαρὶ ογαίϊο 
ΤΌΠΕΟΥῖθ, γϑοθπβυῖξ οἵ ΘΗ ηβἀνουϑι πὶ 5 1ΠΠϑἰγανιὶ 

Ιο. Οἶν. Οδειίϊοῦεγ. Τάρβ. 1782. 8. τη. 
Ηαγαπρὰε ἀ6 Ρογίοϊθβ οὰ ογαΐβοη ἔππὲθτε ἀ65 Αἰμέ- 

πΐεπ5 τηογὶβ 688 165 οοπηθαΐβ, ἀνεο 16 ἰεχίε τος, ἰὰ 

ἐγαδποίίοπ εἰ ἀρ5 ποίθβ οὐ ἴαεβ. Ῥὰν ('αἰΐ. Ῥατὶ8. 1808. 

(6Ε. Νεαθ ΤιεῖρζΖ. [112. 1808. Νο. 79.) 
Ἐχλογαὶ ἱστορικαί, ϑεϊεοία ρτϊποίραπι Εἰδίουῖοο-- 

τὰπι, Ἠενοάοί!, ΤΟΥ 1418 εἴς, --- ἀἰβοῖρ. 1π5{1}. 8δο- 

Ἄοοματηοθαν Π8η. 77 γέξεπθαοῆι. Αταϑβι. 1794. 8. ἘΠ. 411. 

Απιβί. 1808. ((οπεϊπεὶ ἵ. 1 --- 95, 89. 99. 198 --- 88. 1], 
18---,20. 417 ---δ4. δ8---68. ὙΙ, 15. οὰπι ΠΟ Π}}}18 ἐξ τθ-- 
5115 αὐδοίαιοηθ5.) ἱ 

᾿ Ηϊδβιογῖδαε Οσδεραθ οαρίϊα ργδεοῖριδ 5. θχοογρία εχ 
Ηεγοάοϊῖ. Ἑπυογά. Χοπορι. ΟΟἸ]ορῖε Αὐὑρ. Μαξϊίαε 



104 ΙΝΌΕΧ ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝΌΜ. 

σγηαη. ΑἸι, Ὀΐν, ΑἸιθα). 1804. (1. 1. 1 -ϑο. 44 ---146. 

ΥΙΙ, 1---17. 91 --- 49. 81 ---88: 8ὅ --- 87.) 

[ὙΠ ογ αἰ α 8, ΡΙαιομὶθ οἱ ᾿γϑῖδθ ογα 9168 [ὰπ6-- 

Ὀγ68, Δοβο ιίηϊθ ἴῃ Οἰοϑίρμοπίθηι οἱ Τεηιβι Θ ἢ Ϊ8. ΡΓῸ 

(οτομᾶ ογαϊίοπεθ. Θγάθοθ πὶ Ἀβμ ΠῚ ΒΟ ΠΟΙ ΔΓ ΊΙΠΊ. Ηαΐη. 
1809, 8. (Νοῦς παπασδπι ἴῃ οοπϑροοίαπι ψϑηϊἰ.) 

Νονδθ ΓΘΟΘ 510 8 ῬΠμιοΥ Ια 8 ΠΡΟ ΒΩ] ΒρΘοΙ πιο πὶ 

(σοπἰίπεπ8 1, 89--90.) 'π 110 6}10 ἀοδάομνίο 1ω108. 1818. 

εἄϊίο δα ἰραῖϊ (μχιριἰάη. Ὥδη. Βοοΐ. 

1. Ἱπεέοτρεθέαέζοπθ8. 

α) «Ππαξίπαο. 

Ρυίπια οϑὲ Ζατγ. Κ αἴας ἃ, 1459. ἴαοϊα, αἴηπο ρεὶ- 
ταὰτ 8860. ΧΥ͂, 8. 1]. εἴ ἃ. δά. [,ν»Δ4 σασθαι ]6ρὶ-- 
ἴασις: ,, 9) ΠΡ βίο Βαυμο]οπηδοὶ Ραγίμθηῖ Οἱν. Βοηδοθη- 

815 Ἐσδηοῖβδοο ΤΉγοπο, Πμπὰἀον]οὶ ἔο, Ὑοπθεὶ οχϑγοϊξ8 

Ῥχγον βου. “9. Ταηι: ,», Ἐκ Μδγοα!! πο ατγαθοο ΤῊ πὸν- 
ἀ1 415 ΑἸ μη 6818 ν τὰ 5. μρ80 Ῥαγεμθηΐο ᾿πέθγρχθίθ, εἰάθηι 
ΤὨνομο. [πῃ 0]. οΠπατᾶοίεγα ααδάγαϊο νεπιβέο. 1) 6 
Ποὺ γΡΊβϑῖπιῸ ΟΕ νἱὰ, Βυγσα Β10]. ἰπϑίγαοῖ. Ὡγ. 
ΜΜΜΜΏΌΟΘΟΕΙ, ἰ. 1. Ηϊβίοῖτα ρ. 485. εἰ ἀρρεπαΐϊοεηι 
8860. ΧΥ. |ν. Ρ. 448. 1 708. Βεηδα. Μιιίονα 91- 
ὈΠῚοΠ. οοὐἀ. 1188. πο πϑ 5.6 }}} δὲ. πῆ δε]. ΔΙ πο ἀν Ότχη. 

εμεῖ, 1779. [0]. --- Ηεραι. Ῥαγὶβ. 8ρ. Αϑοθηβίαηι 1618. 
701. ἨΑΒΙΕ5. Β10]. Οσ. δες ἱπιογργοίδίϊο ἰαπηείϑβὶ, 
αἱ ϑιργα (οαρ. ὙΠ1.) νΙαϊπιὰβ8, ἴῃ ΓΘ οΥ6α αστορίδηι 
ΟΡΘΥΔΠῚ ργδαβίδί, δὶ 1π|6]]Προπάατα ἜΠπογαϊάθηι ταϊτ 
ΠῸ8 1118, 110 σΓΔΥ 5811118 ΘΡΡΟΣΙθ 5 σϑρίθία οἱ 6[6-- 
βαηίϊα ἀδδιϊϊταία ἐδ. ,,Α Α]||8ππ ΄αοα εἰπεῖ, νῖχ 

8818. ΧηΪΓαῚ Ῥοβϑαηι 1ΠΠΠπ8 ραν ἐπι ̓ ηϑοιἐατ, Ῥαν τ π6-- 
ΒΕ Βα αι, --- ΜΠΙΡου οἰΐαμι, 4υἱ ἤθε ροϊπον, αἱ, 4] 

(6 [μαϊΐημδθ ᾿ησααθ θ]θσϑη 18 8ου  ρβευ ἐν, ἰᾶπὰ ᾿ποίθσϑηι! 
ΡΙθυασιαθθ, π6 (αἰ σγανῖ5 ἀἰοα 1, 56. ΠΊΟΠΘ. 118118 51, 

ἃ ὈΓΘΘΒΟΓΕ πὶ 4 Οπιοθο ἰθπιρογαπὶ δ ηιὶ ἰδ πὶ ΡΌΘΡΙ- 

τον’ τη} 118. ἴῃ Ἰοοἱ8 οοη 6.15 δάρο ααΐβθηι αἱ νὶχ 
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ο΄ ὐδαοὶ ροϊπετίπι, αὐ ἤδπο ἱπιογργειδιοπθαι Δ} 60 Ῥοβὲ 
βουϊρίαβ [αἰϊδ85 Ἰἰησιιαθ εἰθραμιϊαβ οαϊΐαπι ἔα 8586. ογα-- 

᾿ἄἀογοη. ϑεὰ δὸ ἀβ τὸ διίοσιπι δϑίο ᾿πἀ]ο 1 Πὶ; Θὰ πα 

οονίθ τηϑ]δθ ἴπ΄ Ἰπἰουργθίδπο δα δὶ ἀρϑγΐθ ὁοηνὶπουηξ 
τη6 86. ̓ πΠπ 5. Ργορδιποάυχῃ ἴῃ ἰοοἱβ δ θπἀϑιϊο 68 πλδν- 
δἷπὶ ἀρροϑβιίαθ, 86: ροἰ ββί πα απὶ ἴῃ σοποϊοη!ρυϑ.“. ΠΕΝΒ, 
5ΤΈΕΡΗ. ἴῃ Ρυαοίαϊ, ᾿ 

ἡ Ηδῆς ἰμϊεγρτοιαιοπὸπι ππαχῖπια ἔδβιϊπαιϊΐοπθ οἱ 
εχίραα Ραιϊθηίία βουὶρίαμπι 6886 ϑἰῃδι}}5 ραρὶ πἰβ ἀρρα-- 
τοὶ. ὝΑ] απ οπγηΐηο ποη οεγία σϑίϊοηθ ἃσοῦα ν᾽ θη} 08, 
Ετϊαηΐμι πιο ΡῈ τηϑχὶπηα8 ὉΠ θα 68 Ἰοα αν, τποᾶο 
ΔΏΧΙΘ Οταεοὶβ δα μπαογεῖ. Οπυπι 586 ρ18511π6 ρεοοεὶ, ἰά-- 
ΤΔΕΠ ΠῸΠ ἰδ. Ππαοθββανα ἀοοίνίηδ, απδῖὰ αἰϊρηΐο εἷμϑ 
1811 ΠΑΓἾδ86 ν]εἰὰν. Νοππαηααδηα αδπὶπὶ αἰΠΠ01168 10-- 
οο5 88 15 Γε]ἰοῖτον ἱπιεσργθίαϊαν, ἀαατι ἴῃ ἔδο 1 π}18. 1π 
ΟΙΤΟΓΕ8 ῬτΟΥβιι8 ἱπεχϑρεοίαίοβ ἱποῖάαί. ΕἸ]απὶ πᾶγγα- 
τἰομπΐ8. ἱπέθγαπ ἰπ δδθῃα ραρίπα δια, 4αοά ἰῃ σοπ-- 

τς αἰπυδίϊοπθ βεηἰθη ρα πὶ ἴπ. ογαι [Ομ θα 5 ᾿πϑογὶϊα βϑερία 9 
εἰΐαιαι εἰ δοοϊ, Οὐο ἢῖ, υὖ .Εἰ11ι8 ἱπίεγρτγαίαίϊο, αἱ 
Ῥαμοίβ ἀἰοδαιιβ, ἀαΡῖ86 δὲ βαβρεοίαθ Πάεὶ δῖ, Αἰίασ 

τπθ πῃ ἴῃ Του 5 ἀοίου 8 οἰὰ8 δοϑϑί δ 8195 ποῸ ποῖ ουὶξ 

Ῥγδδιθυχαϊ οπά απὶ, διαὶ Ῥυϊπηαμπι ἔα ἶ8886., αὶ ἰΔ16. ορτι5 
ΡΟΥΘ 5518 δἰϊ.96 ἨΕΙΤΜ. ἴὰ Ρυδεῖαι.1 Βερορπονθγμης 
παπο Ἰηἰου ταίιἰοπθηα Οοην. θυ β δ οπ5. (]. 1697. ἔ, 

ϑεθαϑὲ. (βία! Βα8. 1864. ἔ. ξεηγ. ϑίθβρμδηῃμβ 1669, 

εἰ Ἐναποοῖ, 158. 19. Αεηλ] 18 Ρογία8, 46 40 5ἰαί1 πῃ 

ἀϊοοίῃγ, 
ϑϑουμᾶα εδὲ 7 1 Σ᾿ πβοηιὶ ραὶτὶθ, Ὑιῖ. 1669. ἴ. 

1580. 8. [,. ἰδϑί πη: αυΐάθπι Ὑ41146 ογαϊϊομθ 80 8110, 
ποῖ αἰβραγὶ ἰδ θη βιοοοβϑα.. ΗΠ. ἴῃ ΡγδοΓ] 

Ο[Τεριϊα “Ποηεϊ. ον ΐ, ηὰαθ6 ργορυῖθ Ὑ4}186 γβοο- 
ΒΟ δδἴ, βεὰ δάεο χυγμίαία, αὐ ργὸ πόνὰ Πᾶῦθιὶ ρο5- 
διῖ.  Ῥυοάμ 1594. {. οὐτὰ Οταθοὶβ εἰ βεράαγαιῖπι 1694. 

12. πὰ πδο νυ]ραία ἱπίεγργείαἰϊομθ ππαῖον αὐ] θη ααδ 
ἀπ ὑγδθοθάθμ 8 αἰ σε ϊᾳ σοπδβριοϊίαχ, δε ᾿ρ88 4υ0- 
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4.6 Τγθαιθηΐον ἃ βθηἰθηία ΟὙδθοουιπι ἀθογγαΐ, (Οαϊ18 
τοὶ δχθπιρία ποπημ]]α Ἔχ ϊθεῖ 641]. ἰ, ΓΧ, νΡ. 66. 844.) 

Ῥτγαδίοσθα οὐδ οἱεσαηίία εἰ ἀθθϑὲ, αἰααθ ΟὉ πη] 8 οἱ 
ΡῬΤΟΙΙχα8. ρου ρηγα868, 4 ΐθι8. ἐθπιθῦθ αἰ πν, αἰα 6 βαν-- 

τα αΐοπι ἐπα 6 οὐἱαπίοι ΤΠΟΥ αἸ415 ἄδθηδαθ δὲ δοῦϊδθ 

ογαϊϊοηϊ, δἱ 4φυϊα δα, (851 Ππ|}}Π᾿Ππῆὰ δῖ. Εδ Ηυἐ- 

ΒΟΠΙ18 ΠΟΠΠῺ}}18 ἰοοῖ8 οδϑιϊσανιὶ Δ Π 10 115 οαδίοσ!8 ἱη 6 Γ- 

Ῥυθίδι Ομ 8. [μα Ππη8. δὲ 8}Π16ὰ ΑΡΙΔΠΟΌΡΕΗΙ δία Απ- 

διῖοαᾶ ΗοΡΡε511. ἤδπο Οχομπ. δ Χ 6 Π1ρ]}. Ἰηἰδεργείδεϊος" 

τιθπὶ τορεϊθραηῦ ὨΌΚογαβ, ΘΟ] Θθο 8 εἰ (Ραθο β5ἰμηῖϑ 

γα αὶ 18} (4111π5.] 5 
Οὐυδνία δογοὶξ “οαοῖΐ Επεποξοῖ [,..ὄ Β. ἩοΠιοποοοῖὶ 

σαπὰ δὐποίατί. Ραγρθίμϊβ, ποπλϊπαπιὶ 1{6Π| ῬΤΟΡΥ ΟΡ ΠΙ, 

ἴαπι Ποιηϊη πὶ σδπὶ γΈΡΙΟΠα δἰο, αἰθβουριοπΙθ 5, 

ΟὨγοΠοσγρἢΪα ᾿πϑαρον ἰπ Τ]ποΥ. εἰ νεϊθυῖ8 ασαθοῖαθ 
ΒεοργΔρ ἶα ΔΘ Πη618 ΥΡ15 5Θογβατη οχοῦβα. ΤᾺ. 1596. 8. 
Αγρϑηΐου, 1614. 8. [,,Ἐ πα πο Κα] δὲ αϊοίϊο 8 δἰ θσαπεϊδηι 

οὐ ϑθυπιοηἷδ ραν ἰαἴθπι βρθοίθηιδ, σα θίθυ 8 ρα! ππδαπὶ ργᾶ6-- 
τραϊῦ: πο ἰδίηθα θΟΩΙ ᾿πίθγρυειϊβ ἀοίθ πιθὸ ᾿μαϊοῖο 
ΒΌΡΘΥΙΟΙ 110 δυαὶ Αδη]Ἕ5 Ρογία8, αποά Οανγάᾶθοᾶ 5885 
᾿πἰρισαία δὲ ρϑῦρίθχα ογάϊπα αμ]αοϊαϊοσθ ἐχροπδὶ, εἰ 
Οὔ ϑοιγα ᾿ὰ06 ΠΊΔΙΟΥΘ ρουίαπαει. “9 ΗΠΌ5. ἴπ Ῥγαθῖ, ,,ἴη- 

ἴεν ῬοΟΥῚ τΙροόσοῖα οἱ ΑΙ] σα ΓΕ Ὠϊ πίη 1 σε μη ἴδ Π16-- 
ἀἴαπι ἰεπαί, δία, ΓΕΠῚ ΒΌΠΊΠΊΔΙ 8ἷ δρθοίεβ, ἢ, 51-- 

γ1}} γΘΡῸ 1 6]]θοὶα ἴ801115 οἱ εχρεαιία οϑὲ. Νοη ἀθϑαηΐ 
αυϊάθη ἴῃ δε νἱϊα, 868 γγίογα βδῃπὲ πϑαὰθ ἀπᾶθδιι 

Αὔβοηα. ϑδπα 68 οἷ 86 Π5118 σνϑημϑὶὶ 1π46 εἰποθηΐ. 

Οὐοα δἰ διοῖου αγϑβοδα ᾿ἰπσαδθ ραυΐο ρου ἴον ἔα 5-- 
δῖ, δἷιι8 ἱπίεγργοίαιίο Ἔργερία ἕδοία εβϑοὶ.Κ ἨΒΙΩΜ. 
ῖη Ργδε[] ἣ 

Οταϊϊομ 8 εχ Πιἰβϑίουῖα Τπυογά. Τιαἰϊπθ νογίθγαπὶ 

Ῥλῖ, Μεϊαποϊιέοα ὙιϊεΡ. 1564. 8. 7]1}0. (αϑα ((οἰϊὰ 

Οα84) δυο θρίδοορα8 Βεπονοπίαπαβ ΕἸονΡ επί. 1564. 8. 
' ΜΟΠΙΠΙ ΘΠ 15 Πα  ηἶ5, βοραγδξι Ἠδ] δι. 1610. 4͵ 

οαπὶ ργαοῖ, ἴοα. (5611 εἰ δαθρίαϑ:; 7οῦωβ Κ θραΐζιιδ 

προσ 
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ΓΘεπαοποῖα, αὶ ἃ. 1571. ταοτγίατιϑ 65:7, Ῥογίο] 8. ὁ 
Ἵ ἔϊοπεοια Οεδ. (σαπέογια δὰ οαΐσοτα ογαῖϊ, Αὐἰβὶϊα 8. 12. 

᾿ς βἷσποβ Ἰοοοϑ 6 ὙΠΟ. Ηἰβίουϊα 7]Ιοαοῖ. Οαπιογατίμς Ὑ1- 
ΟΠ {εβΡ. 1565. 8. ; 

ΟἿ 1011. (ὐαβε!ϊ ῥγοϊθροπιεπα ἱπ ̓ μυογᾶ, ἰηΐον- 
Ῥγϑιδιέϊοπομπι. Ἀοβί. 1576. 4. εἰ αβάθῃι Τμαογάἀϊάθα οὐτ[ὰ 

Ἶ 801. Η.. Δοκθϑτο. δεη. 1714. 8, ; 

ιφὴ» ἐὐνυννείνη, δαπὶ: 

ππυνφηκυία Βοπογὶ, Ῥτϑεῖου 8 (ΟἹ πιᾶτ. Δυρυϑίαθ 
Ὑιπά. 1588. ἴ, [Π6΄ δὰ ποῦ ]8 πἰ}}} ππποίαϊε,} 

Θιυα 15 ἘΡΕΔΟΝΣΡΗ νἱγογταση ἀορίοτιχι [σαπὶ ἐἰίηο : 

Θεέ ε Ὁρη Θυίε ἐπΙαπῦ τοάῤτοπο δε6 ϑοΙσροππεπ[ώεπ 

δτίερϑ, Θεϊοφί[ᾧ δεζφτίοδοπ υοῖι Φϑπεροΐδεδ, διιπι (θο- 
ται ει εν φεζον ὑιδετίεδέ, ἀπὸ πη υἱοίεπ [αὐδετη 

δυρίοεεπ θεταιδηεσοθοι το. οἴπεῦ (ΘΡ[α ορίοθτίες 
ηάπποι, 1] Εἰίαπι 1. ΧῸ ὀροῦῖβθ: θύοι ΘΟ πμ δὸς 
πιοτδιο δία ἔθη διε ἐροϑ! Φίεπ. [κ ΑΒ]απσαν Ἰηΐονρτ, 
ΟΕ], ἔβοία εϑὲ, εἰ ἴᾳγ συαυ εν γοργθπθπαϊταν ἂῦ ΠΡΎΝ 
ταβηπὸ ἴῃ Ῥχδείαί. 

“ἀρυροίδο56 (θείς δεδ ϑθεῖσοροππο ὦ ἢ δ τίρῃοϑ, 

αἰ. δεπι (Θυξείεπ ἡδενζεθέ παν ταἱέ ἔς ἐπ ΖΓ πιου- 

ἔμπροπ εὐάπίοετε ὑοη. Ὦ. ὅοῦ. Φ αν. ὁ εἰΤπιαπ π΄, τοῦ. 
δὲν Φϑευῖ, οτδοπηῷ. θοῦτος αα δὲς {{πἰσευπίάε δὶ 
(ὐτίποῦπ. θοπια. 1760. 8. [ϑεοαπάδα δα! οπὶ, συδ 6 
1018, 1808, ῥγοά!: Βγεαονίϊ δαἀμποιϊαιίομθθ, οογγεείϊος 

Ὧ68 εἰ βιρρίεπιοηΐα δα άϊία διιπ!, ἴῃ 4υ]θ 8 Ροϑὲ θνδτ 
νεπὶ 646 ΤΗΠογα 5 βου ρίογβ να δὲ ἰπ 401] 6 παγγαίο-- 
ΠῈΠῚ ΤῊ} Ἰοσὶ Ὁ ΗδΙ]ππαπμο ποι τϑοΐθ ἴῃ δ! [θοιϊ 411-- 

ἴδ ψεγιαπίαν, αὰὰ οσοδϑίοηθ 5ἴπιαὶ Καὶ βίο Κοὺὶ πὸ- 

ἴδβ δα αυξίθμοῦ ροβίθγίουθϑ Πρ γῸ8 εἰ Ποηη}}α, ἥπι86 ἴῃ 
᾿ ροῦα, Ῥατίδ5. δἰ ἵΐεν βουρία δχϑίδηϊ, ρτοξεγιμίασ. Να- 

ΡΕῚ ἐεγεέϊα δαὐϊεο βεοαία οϑὲ, ἴῃ 44 ΗδΙπιδπμ ρὸν ἐ6 
τ Ἰηρεηΐο δὲ ογαίϊομθ ἹὙΠπογ 1418 δααϊίυ8 6οι. ἤδθο 

ΗδΙπηδπηΐ ᾿πϊογρυείδεϊο ορίϊπια δϑὶ, ααδπὶ Ππρυδ νεν- 
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μδουϊα Παθθῖ. .Ναπι οἰδὶ δ᾽ 18 βανόγὰ ἱπίου βυείδπαὶ 
ἰἰοπθ, 4ιιδι οβϑίαβ ἰπἰγοίαχιξ, Ἰοηρα σθοθαϊξ, ποπ 

ΤΆΥῸ ΡγοΙ Χίου. ἐϑὲ δίψα ΠΟ ν]8 οαγοῖ, ἷο 111Ὸ δἔϊαπα 
βοηβϑα Οταδοοσαπι πομ τε], αἴαᾳπθ ογαίομθ ποϑίγο 
6 νο ΠΟ οἵηπὶ 6Χ ρᾶυΐθ οοηβθπίδηθα βου]ρία θϑὶ, ἴδηι θ πῃ 

νὶ οἱ Ὀνδνιίαίθ βϑθαπθηΐθηι βιιροναὶ, δία ὑ ἢ] οΙορο νοὶ 

ΟΡ Ραϑβ8ἰ"ὴ Δα α5 ἀοοία5 δἀπποίαϊ!ομδβ αἰ] οῦ 6ϑέ, 

Φριο)δίδοϑ, ὑδειζοθέ υοη. ϑΠπαγί πη Π απ ὅδ α ἐδ ί, ΠῚ 
ν0}1. 8. ϑεϑηίοηια Ογδεοουαια τη α]ΐο στρ ὰ5. ατιδᾶγ ἴῃ 
γ6Π14 18. ἱπ ρου ργθίδι οῖθ 8 οὐ πὶ θ5 ρ θυ ῬΘγαῖα ἜΧρΓ 888 
εδὶ, 8564 πἱιηΐα ἰοφαδοῖϊίαβ δὲ ἰθπαῖ 88 86 ΠΊΟΙ8 Ομ πὶ 1- 
(ο]6 βουϊρίουιβ. ποϑίνὶ ρυρῃηαῖί,] 

Οταϊίομας Το. Οθυηϑηϊοθ ν  γβα58 οατηι Ὠο Ϊθ. [.8- 

1115. ΟΥἸοΪ8Β ἴῃ οὔῖπμθ5 ΤΠαογα. ΠΌγοβ δας 1ο. ἴαο. 
Ἡοίδῥίμδ, Τάρβ8. 1761. 8. [Ηδεο φυδπαῦδηι ρατγαρἢνδ- 

818. δϑὶ ΠΡΘΡΙΟΡ, 486. δἱοσαίίομθ ὈγΟΪΊχα, ὙἹ]1, στα ]- 
ουἷα, οὈϑβοϊθίᾳ αἰτίαν, ἰδῆιθα δά . ὑγενιαΐθαι ΤΠὰ- 

οὐ αἰ 418 τεοῖθ δϑϑοιμηδμάδῃ οἱ δβϑηϊθπίϊαπι ογϑίϊο- 

πὶ Θἰὰ58. ὈΘηϊ 8. ρου βριοίθπααμα πὸπ {πὰ 1110 51108]-- 
ἄϊαμλ 681. 

[Ποοὰτὰ 46 ρεβι]θηϊία ᾿πίογρυοίδξιιβ δὲ οἱ δάπο-- 
ταϊϊομὶ 5. ἰπϑίναχὶῦ ἄγογείζ. ιμηά. 811. 8.1} 

Ο) «“πρίΐοα δυϊϊαυϊδδὶπηα οϑὲ 717ι|ο. ΝΝίοοϊίδ, ποῃ οκ 
Οτ.. 884 εχ (411, ϑϑυβ886}}} ἔδβοία, Τωοηα, 1515. ἔ. (οἱ 
1550.) ἤδπο δχοθρουμηῖ: 

ὙΠῸ ΠιβδίστΥ οἵ {π6 Ογθοῖδπ αν ἴπ 8. ῬοΟΚ5. 

νυ θα ὈῪ ΤΒαογάϊ465. ΤΥδμβαιθα ΡΥ πο. Ἡοδδεα 

οἵ Μα]αιθβῦανυ. Ποπάᾶ. 1698. ἢ, 11..1684. 1678 ἔ. 1728. 
ΠῚ. 8. Ῥγδθμη αν 4185. 46 να εἰ Πϊοίογία ΠΟ. το-- 
Ροίϊα οἰϊαθῃ ἴῃ οἷὰ8 Οραβοῦ. τπογα] 8. εἰ ῬοΪ ἰοΙ8. 

(Το. Ηο 688 Μογαὶ απᾶὰ ρο] θοαὶ ὑοῦ. Τωοπᾶ, 
1750. [) ρ. 659. 58. Παυπἀαΐαν πᾶθο ψ υ810, 4 δ πα 18 

ποι Ἀαἀηηοά τ (Πρ θη8. οϑὶ οἱ Πάδ. 
ΤΠ6 ΠΙδίουῪ οὗ ἐμ Ῥεῖορ. νγαι, ἰγδῃβίαἰθα ἔγομι 
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116 Οτεοὸκ οἵ ΤῊπογάϊάεθ. ΒΥ ὟΝ]. δηεἶ, Μ ΄Α. 
Τιοπά. 1759. ΠΙ. γο}}. 4. 1, 1781. 11. 8. οὔτ δὐποιΐ. δὲ 

ΟΠ Αρθὰ5 ἀἴ55. ἀ6 νἱΐα, νἱγίαιθι8 δὲ πο ]6 ΟΡεγὶ8 ΤΠὰ- 

- 

οὐ. [ΑΠρΠ σαντα. ἱπίεγργοίαϊ μαι ὙΤΗΟγ α18 
ορἐϊπηα εϑἰ.1 ὙΤΠαοΥ αἰ ἀ685᾽8 Ασοουπὶ οὗἩ {π6 Ῥίασαδ οἵ 
Αἰμθη8 ἱγαπϑιαιθά ὈῪ Ἐσδηοὶβ Οὐ ξίοπ (αἀϊ. οἰὰ8 γδν- 
5οιὶ ΗἸρροοναῖῖ5 110. 46 δὔγϑ, δα]8 δὲ Ἰοοὶβ, Τιοπά. 

1784. τ. 96. ; 

Ἴνγο ογαιϊοῃβ ἱπ Ῥγαὶδὲ οἵ Αἰμπϑηΐδηβ, 5]αἷπ ἴτν 
Ῥαὶϊε. Ἐτοια ἴπΠ6 ατεοῖκ νι τα Πδβοιϊομβ. Τοπά. 1789. 
8. (Εκχ 5 νογβ8.} 

4) Τγαποορα]]Ἕἔοᾶθ. Ῥυῖταθ δεὶ ΟἹαμᾶϊε δεγϑβοϊϊὲ 
(ΟἸαυάε ἀθ ὅ6γ8561 ερῖβο. Νῖα8511.) π᾿ ἀϑαπι ἤοπ Εσδη- 
οἰβοὶ 1, βοὰ Τιυάονίοὶ ΧΙ]. γϑρὶβ (8}}. ἔδοία, ρεβϑβίπια 
111, φασι δον π νουβίοπεπὶ συΐϊάεπι ᾿,αἰΐπαπι 4118 6 
88 1158. ̓ πέθ! ]χευ, [4υθπάθδη 586 ἴααπι 1,8 5οαγῖ ἷπ 

ΘΟὨ 5. πατπι δα ΠΙ θ.1856 ἐγαάῖι. Οἵ, 46. πϊα5 ἱπίεγργοία- 
ἰοπῖβ 118. ϑίθρῃ. δι]. οἱ Τιονόβαα. 1ᾳ Ῥυγδοίαιί. 
Ργοάιε Ῥανίβ. 1697. ἀρὰ Βαρδδίτη εἰ δἰ θσϑη 58:6 
ἀρὰ γαβοοβᾶῃ. Ῥαγὶβ8 1668. ἔ. 

ϑεουηᾶὰ ζ7δεοὴ ([οτ15 ΙΔ υβαπὰ ἃ’ 1562), φαὶ Θτδθ-- 
οἅ6.) πορ ραΐγίαθ Ἰίησθδα δθήμδ ρουϊὰ8 ογαΐ [τεϑὶϑ 1,6.- 

ν βαα10].. ΡΡΌΘΠ απονάβ 1610. 0]. τη. ϑ΄π6 ασαβοὶβ 
εἰὰμ5 νεγϑὶο ἱπι 6! Πρὶ πεααΐ!. 

Τεγιία Αὐϊαπειγεϊδ (Νῖο. Ῥεγτοὶ ἃ’ ΑΒ]αποσανὶ}) 

Ῥαυῖβ. 1662 ἴ. 1671. 19. ΠΠ. ν0}]. Αὐηβι. 1718. Π]. 15 οἱ 
βδερία8, Ηδδο γεγϑῖο, εἰ α]ῖδθ αὖ βοῦθπι Υ. Ὦ. εἀϊΐϊδο, 

Ρᾶταπιὶ Οτδδοὶδ γαβροπάειὶ, νἱἀθίπμγαμδ δθοίοῦ σεγβῖο- 
Ὧ68 Τροδηΐεβ, ΠΌἢ 1ρ51}Π1 5011ρΡ[ΌΓΘΠΙ, ΓΘ 6161886. [., Δ Ὀ]δ.- 
ΘΟΡΕΝ ΠΡταπι δἱ γεοῖθ ἐπάϊοαγ νἱβ8, ποι ἰαπὶ ἱπίθγργεία-: 
τἰοποπι, ααδτι Πιἰδίουίαπι θ6}}} Ρϑῖορ. Τμαον1415 πᾶτ-- 
ται οπῖ 5 βυμεγϑίν ποίη νοοδβ, Ταηΐδο ϑαπὶ ἸἸοθη 86, 
αυδ8 1πΠ 8εηΐεπ 15 Του 418 τηαΐδη 15, ἐγαπβροηθη- 

ιἴ8, ἀδουγίδηαῖ5, Ἔχε πάθη β 8151 ραγημλ, ΝΊΒΙΪΟ ταὶ- 
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Πΐ8 ΘΠ ὈΓῸ ἱπιουρ γε αἰΐοπθ πα ατὶ να], ϑ6ἀ ἱπῖον- 
Ῥγοίοπι Βοιιρίου 8 801 ΠΟΠΌΓΙ ΡὈΓΟΒρίσεγθ, ν}]]ογὲ8. δἷτ9 

Ἰοςοβ αὐθϑοοπάδυθ, θΟηἶ8 ΠΟΨΊΙΠΙ ΒΡ] ΠΟΤ ΘΠ ἀἀΓδ) 811- 

Ῥονῆυα δπιραϊαχ δ, ΡΓΡΟΪΙΧα δὲ ᾿δηρυϊάδ οοαγοίαγε αἰάὰθ 

εἷο νὰ Ἰἀοημδαπι οἱ ἀγα ἀερεγδ ἀιοιγαῖαν.ς ΗΒΓ Μ, 

ἴῃ Ῥιδοῖ. Ααὰ, 1μενε84. ἰ}.1 

Οὐανία [Θᾶ46 8818 ΡΡΟΒΑΒΑΊ ]ονοοφιῖ. Ἠϊ- 

βἰοῖυα ἀθβ Τβαογαϊάς, ἢ|5 ἀ᾽ ΟἸογι5, ἰγαάαϊθ ἀθ ὅτεξο. 

Ῥδν Ῥίοσσθ ΟΠ δν}Ὲ5 1 ονοϑβϑηθ. Ῥατὶς 1705. ΤΥ. νο]]. 8. 

χαδὶ. εἰϊδτι 4. [Ια ργϑεῖ, γθοθηϑδαὶϊς Ρ. ΧΧΧΙΨ, 55. 5ὺ- 
Ῥουίογεβ ἰπίθρρυυ, [ρ86 δα! ἀ1 οὐ οὐ ἰοαβ Ἔχδρθίϊοαϑβ:- 

46 δηϊπιδάνοιδ8. ὉΟΏΒΆ]ΙΟ Οἰἰδπιὶ ᾿ογαγο, ἀοοί ϑδίιπιο 

Οτδδοο. Τ. ΠΥ. ρΡ. 942. 58. Βαρρ!επιθηΐατη Ὠἰϑίουίαθ Τπὰ- 
ΟΥ̓ 415 8 ἀἸαῖξ τιϑ48ε δα ἔπεα Ρ6}}} Ῥεϊορ. Οἱ, ΜΠ οπι, 

φις. β8εἰέ, 1796. 1, Ρ. 1448. 
[Ἀδβοθπεβδίπια ΘΔ }}}1. Ηβίοῖτθ 46 Τμπογ ας, Τιᾶ- 

ἀυΐϊα μὰν Οα1}. Ρᾶνὶδ. 1807. [Υ7. νο}}]. 8. Ηδπο εχ Κιαὲρ-- 
811 1|δγο 1δυᾷ. βοίαπι πονίμηαθ, ΑΡ δοάδθπι (181]. διϊθηι 
ἴῃ τοιῖὰ8 ΤῊποΥ αἰ 418 δα οη6 ΠΟΗΠ}}1848 ρατιϊοα]α8  ἃ]- 

1106 ψειβ88 6856 ΒΌργα ν᾽ πη118.] ὰ 

Ἠδγαηραεβ δὲ οοποϊοηβ ἀἠθ Τμπου 46. δὲ δαί γθ8 

αὐΐθαγβ μὰν Ετ, ἐδ βεϊέζογεέ. Ῥαγ. 1672, ἴ. 
Ηαδταηραθδ ἐἰγέεβ 46 Ἠόνοδοίθ, 46 Τπυογάϊάε εἰς: 

ἐγαδαϊιεβ ρὰῦ “εἶ. “ωρότ. Ῥαν. 1788. 8. 101 Τ. ΠΠ, 
εοἴἴαπι ποίδθ ἰπ ποπημ}]α ἰοοα ἜΠπασ, ἰεσαπίαν. [,,1π 
ἀἰδοῦγβ ρτα!ϊτηΐη, ἀρὶι. 46 σαἰΐομθ ἰδίοσίαθ Θοπϑου 6 - 
ἄδθ δα βχθρίαμι ὙπαοΥ 118 οἱ πμπς ἀδίθπαϊε ἃ οὐἱ- 

. χῃϊηδίίομα Πίοη. ΗΔ]. Ποοὰ5 ὙΠασ. 46 οὈϑβιαίοπε ὅΡ01}18-, 

οἰδυῖαθ ἰηΐεσθι νΘ 5118. δϑὲ ἰηβίϑι Βρθο  ΠΉΪΠ|57). 4ποπηοο 
ὙΠαοΥ 465. παυγάνεγ,. ΗΠΑΒΪ, ἴα Β10]. στ] 

᾿ς 6) Πιαϊϊεαε: 

- ΟἹ. οἷο Πἰνὶ αἱ ΤΗμογα 46 Αἰ μεπΐθπβα 46116 σα θυγο 
ἴαιῖθ ἵνα Ῥοροὶὶ ἀεἸϊα Μογθα οἱ 5]1 Αἰ Πθηϊοβὶ. Νυο- 

ον διλθπίθ 4] αγεοο 1ἀϊοπιὰ πε] ϊὰ ̓ΐπραὰ ᾿ΓΒοβοαδι οοᾺ 
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ορηὶ αἰ] ρεηζα ἰγαδοιέο ραν ἔγαπο. εἴ ϑοϊο ϑεγοςσὶ, 
ἘΠοχεμίϊπο. [,᾽ ἀῃηηοίαϊϊΐοηθ 6 εἰϊοϊιὶναιοὴθ αἱ μα ἃ 

᾿ς ἸΟΡΙὶ ἀΠΠΟ1] εἴο. ἴ[π γεπειία. ΑΡΡΓβ880 Ὑῖπο. δυρτηίβ. 

1545. 8. τερεὶ. 1660. 1668. εἰ 5δ8ερ. [(Ἰὐδπίοροεα ᾿ἷο 
. ἤηΐοΓΡΓα5 Ἰαθαίαν, ἀοοθαὶ Ποο. βρθοίηθῃ εχ 1, 9. ἴη1{. 

» Ἐσα ἱ αμα}1 Αραμηθπιποηδ, ἃτηοὶ οἰ παϊσίο, ἀνδηὸ αὶ 
Ροβϑηζα Ορ Δ ἐγ], 6 ΠΟ 8010. Δρραγεοοιῃϊὸ 1’ δυπηδία 

βοίποιϊθπϊθ 8 οομ Ὑ6 1 νεηθίοαϊουϊ ἀ611᾽ ποηοχα αἱ Ηο.-- 
Ιεη8. ΟὈΙΙ αὶ ΡῈ σἰανδιπθηὶο ἃ Τίηάδγο, πιὰ θαϑίδηϊο 

ἃ ΘΟΠΔὌΓΓΕ τη ]ῖο πΐδσρίοῦ ΠΌΠΊΘΙΡῸ αἱ σϑηὶϊ.Κ. Αδαὰα 
ἱπερίβ βἰαιϊτα οαρ. 10. αἰ ΐπιπι στεἀαϊταμ.1 

Ταυοιαϊάε πποναπχθμὶθ οὐ ἰθϑὶὶ Ογεοὶ σἰνεάμίο ὁ 
ἀρ. ἜΥγουϊ δπιοηάδίο οο]]α να 4611 διϊοσὰ 6 ΖΌπι.- 

γιᾶβδο ογοασοζιὶ ἀεβοτιιϊα. Ψεγομα 178. 11. 4. οατα 
ποῖ, Ὗ. Ὁ. Βομ. 1789. 90. 1Π. 4. [Ηϊο ΠΡΕῚ ἃ πο 18 

πομάαπῃ νἱβιι8 εϑί.] 

ΤΏ Τιουάδπίαν οἰΐδτι Ηϊβρϑηΐοα Τὶααοΐ. Θκαῤῥαπὶ 
ἄε «Α]άγοίο (επὰὰὶ ϑαϊαταᾶηοα 1564. ἔ, --- τιᾶτι νϑυβίο 0. 

6 Οαδέγο δαίίπαβ Ἰπθαϊια εϑὶ), Ῥδμηῖοα ἔγαπο. Μέίο]ι. 

ΤΠ οοἤιοῖϊδ, ΒεΙρῖοα Ἠ. Εγϊοδειπαπηὶδ Αναϑὶ. 1786. Π. 
[ποάϊουπα Ἰἰηρσια Ογδδοούῃτ βου ρία Νεοργεϊ σας, 
αυδπῖ νἱθ βργα 1π Ἔχει ρ] αν θ8 Ογαθοὶβ δα 18. 1.. 

11. ϑοτίρία, φίας Ἴτμεγαϊάοτα δἰιιδητα ϑολιοϊϊαϑέονι 
ἐἰωδέναπέ. 

Μανεϊηΐ Ογιιὶϊ Οταῖ. ΧΎΠΙ, ρυδεβηηῖϑϑα Ρταοϊοοιίο. 
Ὠἶθι8 ἰὼ ΤΟΥ ἀἰίθπν. Ταῦ. 1666. [ΝοΙοὶβ Ὡοπ ἱπ τη8- 
Ἴ118.. γεΏ 1}. 1λαπ. ΟἸγέγαεϊ Ργοξνιδιητηδία ἰπὰ ΠΟ. 

ᾳυδς. Ἰορυμίαν πη ΒοΡΙρ18. ἴῃ δοδά, Ἠοβίοομ. ρα] θα 
ΡΙΟΡΟΒ 18 δ ἃ. 1660 --- 67, (Ῥατίε8 11.) Βοβί. 1667. 8. 
[ΕΧ μῖ8 μοᾶϊθ π1}}} ρ]αμθ ἀἰβοὶ ροἐεϑὶ.] 

. Ῥγδεϊβοιϊίοπεβ Μαγοῖαθ 85. Οοιηιηθηίαγία ἱπ ΤΠ, 
Εἰβίου πὰ ἀ6.Ρε6ϑὲ6 Αἰμθη. εχ οὔ Ζαϑὶὲ Ῥαμίίπὶ Ὅα- 
ΠΘΉ 815 Θχρθρία. γϑῃ. 1608. ΝΑ [{πᾷ46 εἀϊίοχα8 πομΠΏ}]8. 
ΘΧΟθυρβθγαηΐ. 
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ΜΙ. 10. δε ἐοοπῖα Ἠδυμ])». ἀϊ8Ρ. Ἀϊπ8. περὶ τῆς φρυ- 
χτωρίας εἶνε ἀδ Ἔχοαθ τιπὶ ΔοΟΘη 815 Ἰση]θὰ8. δοιϊοηθ, 

δὰ {Ππδῖν, Το, 1. 1Π, 116}. 1714. 4. [ΝΠ 8 Ργθ- 
{1 106}}.5.] 

Βεποῖ. “νογαπὲὶ ἘἸογθηὶ, [ππουΐὰϊ ἃ 1707. (188. 

ΤΠ. ἴὼ. φαδοράδια ΤΠπο. ἰοσα. ΟΡρ, εἰὰ8 Τὶ, 1. Ε]ον, 

, 1116. ἢ. [Ρ. 227 --- 890.) 
1ο. Οταπιηιῖν Οαϑιϊραϊϊοηοα δα ϑο μα ανάαμε ἱπ 

ΤΠυογά. Ηαξηΐαθ 1721. 22. 4. [{λῦεν Ὁ11}18 ἴῃ Ὅ.Κ, εἰ 

(οἱι]. Ἔχειηρ}}. δἀμποῖῖ. δα 5.0]. δχοεγρίμ8.1 
Τηοοῦὶὶ ΒΥ] ΔΉῺΏΙ 580}0 Πἰεγὰ Π, 86 οσουϊαηῖῖ5 ΟΌ- 

βευνδίϊομθβ ἴπ Μ1806}}. ΟΡβουναῖί. (Βαίαν]8). ΥὟο]. 11. 
1. Ρ. 60 --- 62. οἱ Τ', 11. Ρ. 157 --- 68. ΠῸΪ ταπίατα 

Ῥδυοἱϑ ἀεοϊαγαίαν, αὐ] 1π δαἷξ. υΚ. ῥγαθϑιϊξαπι 811] 

Ὑο]. ΠΠ. Τ. 1. ». 147 -- δ5. εἰ Τ΄ 11. Ρ. 802. --- 808. 

ΤΙ. (μ. 6. Αγ θβ801}1} Απἰμηδάνθυβϑ. ἴῃ. ᾿ῬΗπον ἀἸά6ηι. 
Τγιά. 1 κιᾶον. Αδγθϑοῖ. ὨὈι ποιά αίϊομεα ΤΒαοΥα!- 

ἄδαθ. 4υΐθὰ8 εἰ. Ραϑδίμι οπι ΝΟνῚ Ταβί, ἰὰ πὶ ΔΙ ̓ ΟΥ ΠῚ, 

50 υρι. Ἰοοα ΜΠ πδιταμίαν ἀαὶ οηηθησδπίαγ, Τγαϊθοι δὰ 

ἜΠοΩ, 1755. 8. ᾿ὐϊα54, ΘΙ ποΙάἀδιοηπμι πον ἀἀ θαυ απ 
Αποϊαυϊαπι 861. Αἰ αἀνευβίοπαη δ ΑἌβομν τα ᾿ἰθγὸ 

ἰονιῖο Ζλνο!]αο 1768. Ρ. 918. 88. [οἵ, οαΡ. 8648.] 
ειγὶ Ἡονγοὶ Οὐβευνδιϊοηθβ οὐ οὰ6 π᾿ βοΡΙρίου 68 

αποκάαπι Θνδεοὺβ Βἰβίουϊοοβ. Ἰμβοναγά, 1786. 8. [δ] 
Ῥ. 891 -- 5618. οὐδεγναῖι. δὰ ὙΠυο. ἰερμλμε [ῆπμο 
ΠΡγα πὶ ἔδυ ΒΘΙΏΡΟΙ ἔαδίγα 861018.] : 

Ιο. ας. Ἠοίοξὶδ Απϊναδανενβίομθβ δᾶ Θερῆμ δὰ- 

οἴοτεϑβ ὟὉ]. ἰογί. ρ. 1 ---Ῥ 78. [οἵ ὁδρ. 5648.}. 
Βειπανβ οὐ Το 68, ἴῃ αἰρεύγ  μϑλῇ οὐ {6 

Οτθοκ αμᾶ Βοπιδη οἰαβδῖοο. ἴῃ ἃ 56 }1685 οἱ ἰεἰίθιβ ἴὸ 

α΄ γοιπηρ πορ]θιηδη. Τοπά. 1768. 19. [Π|ο εἰ ρυοχὶ-. 
105 ΠΡΟῚ ΠΟθῚ5 πῸπ δα ΠΊΔΗΙΠῚ 681.]} 

ΘΟΠΘ βΈ ποθ} 4] ΟΥΙ Ιοἰϑήη8 οα ΤΒΠΟΥ 1468 ὈΥ 7αηλ. 
ΜοοΥ ἴπ οἰι8 Εββαυβ. (]884. 1780. Ὁ. 148. 58. 

Πδμν. Τ)οαινεἰὶ ΤυὈ]1η, Α. Μ. Αμμα]θθ. Ἐπαογα!- 



νυ ΦΟ. Η ἵν ΝΑ. ἌΡ ὔρΡὸ »" ν: 
᾿ ἊΝ σ΄, 

ΘΟΒΙΡΤΑ ΤΗΌΟΥΡΙΌΕΜ 11 ΒΤ ΒΑΝΤΙΑ. 118. 

Δεῖ εἰ Χοπορμοπίεϊ, ῬΓΑΘΠΊ1880. ἀρραγαῖα, οπὶ σνἱΐδθ 

ΤΒυογά. δυπορϑὶ σμγοποϊορίοα. Οχοη. 1702. 4. [Ηυϊυ8 
Σιθυὶ αὐ Π8ϑ πὶ δα Ραγ8, 4π86 δά ΤΠπο. ϑρθοίαϊ, Ἰθρι ἐν 

εἰἴίατα πα ΠαΚ. εἰ σοὶ]. Ἔχριαρ] }.] 

᾿Οοϊαηραταϊϊομθι πιο. οἱ Τιῖνῖι [ράγαγα. ἀρέίδϑηι, 
. οὕπα τπϑρτΐ8 γεγο μπι δια θα ῖΡ8} Ἐχδποορ. ἰἰπρσὰδ 
βουῖρϑὶὶ ΤΠ αρέπιι8., δαταηὰθ ΑὨρ]. νους ΤΠο. Τάγ]ον. 
1ιομά, 1694. 8. Τπυογαϊάειι, ϑ8!]αβίϊα τι εἰ Τ᾽ δοϊϊαπι 

Θομράταν Αμρ]ΐοο 11Β6 110. [ποϑῖ8 ποι δοοιχαίἑη8 ο0-- 
Βυϊ101] οὗ. Αἰνε6. ἃ. Μ. ἙαϊπΌ. 1796, 8. 

Οατ. 1κιά. Βαιιετὶ Ἑκονο, ἄδ Ἰδβοϊϊομθ Τπιις. ορίϊ- 
Τὴ8 ἰπιθυρυ εἰδηαὶ αἸ80 10} 1π8. 1105. 1758. 4. 

Ἑυ5α. Βαμογὶ ῬΒΙοΙορία ὙΠαοΥάϊάθο --- ῬΑ] Πα, 

ΗΔ]. 1778. 8. [σ᾿τεγααο 1θον ἀάμαο μαρεῖ, 4παθ ἰπίθν- 
ΡΓείθμ ΤΠυο. ἰαγεηΐ, δεἀ οδαΐθ ἀϑαγραᾶμπάιμ8 αβϑζ. οἱ. 
ΓΔ. πν.. 88, ̓ 

᾿ 7ο. ἴθαπ. Ἡεϊϊπιαππα φιῖ ἐς Θεδαηξοη ὁοη δοηΐ 

ρατάξέεν ππὸ δὲν (Θῴτείδατε δὲ56 Φϑτς. βοπιρ. 1768. 4. 
εἴ ἴῃ εἰὰὰ8 Ορδοῦ, ἃ Παπόνῖο δά5. Τ΄. Π. ρ. 89. 558, 

Ναπο εἰΐατα ἴῃ Ἡ ΘΙ] ππαπηὶ 1ηἰογργοϊαιιομθ ἰδυιλα τη 6641- 
ἴα. [ἴδον απ 4401. 

ϑοοτοδοῖ ἀπ᾽ ΣΦ ρυορδίδοδ. ϑδευζα ὦ εἶπον πἄβεῖι στ: 
δίρφιιπα εἰπίβεν ἀργοῦ θἰϊον, Θεμππο[άβε τς σοπ ΘΟ. δτ- 

Θτει ει. [Δρ5. 1798. 8. 864. οἰπ86. Υ. Ὁ. ργαμι 
Φίε θἱΠονῶε ϑπη|Ὲ δὲν Θευίεζεπ, 1808. Ρ, 262. 88. 
[Ροβίθγίου: τηαχίπηθ ΠΡ ῈΡ ἰδ πὶ Ἔρτ δῖ 8 Θδῖ, αὖ Θομηπηθῃ- 
ἀδίίοηβ ποϑδέγα ποπ' ᾿πα]ρεαί.) - 

Οπμεῖδέ. απ Οοτατη. 46 ΒΟΥ] Ο1Ρ118 μυωμ 

401 ΡΌΡΒΊΙοΘ ΑἸμθμὶθ μδρεθαπίυν, Ηδῆη. 1798. 8. 8" 
ἴα ΓᾺ ποθὶβ8 ποῦ [θοϊα.] 

ὙΒπογάϊεβ εὐϊοη8 Βίροπίϊπδθ ΜΠ αβἰγαῖϊα8. 80 
οθπθαίι8. ἃ. 70. Πίγαο. Κἰβέεναξεγ. ῬΜΙ, Ῥιγοῖ. εἰο. 

Ῥαν8. ρυΐπηα,, σοχῃρ]βοίθηβ απδίπου Πἰρτοβ ργίοσθ. Μο- 

αἰαϑὶ. 1791... 8. [Νοη δἰπθ ἔνποίαᾳ οοηΐεγαίαν, ἈὉῚ 46 

Ἔχρ]οαπάο, νοῦ πὶ εχίβααθ αἰ} 1{818 6ϑῖ, ἈὈ1 46 Θπιθη-᾿ 
ΤΊ] πογά, 1. Η 
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ἀδηθο Ἡπαογάϊάο ἀρίτατ, Εϊαδάδθπι Κιἰβιθιηακουὶ δάμο-- 

(αἰ η68. πὶ Πἰῦγο8. ροϊθυϊογοβ ἴῃ Βγθάονὶϊ ποιὶ8 δὰ Ἠδε}]- 
τηδ ηὩΐ ᾿πἐθΡρυ θα Ομ θη ἸπνΘηΪἿ Δ ΠῚ ΒΌΡΥα ΠΟ ΠΪ Π 8, 
ΕἸ 1Π|ὁ ΠΡ 6}10 ργαθοῖρα οποῖαία ἴῃ οἱ]. ἜΧθ,ρ}}. 
Ααάεηά!5.} 

“ωρ. Μαΐέέλδίας ΟὈδευναἰϊοπαθβ ἴπ Τ Πᾶς, 110. 1. ἴπ 

(Ἀαῤϑυιὶ δὲ ϑομΠ]μ Ποτϑ) ϑϑλαραρίπ Εἴτ ὁξοπι. Θϑυίοη 
{πὸ ΘπΓοθτου. ΚΜ]. 1, Ῥ. Π. ρΡ. 428. 55. [Ἐκχοουρίδθ 

δαπΐ ἴῃ (ἀοἷ}}. ΘΧ ΠῚ Ρ}}. Αἀάθμα 5, δὲ γπαχίπιαῖα ρᾶγ- 
ἰδπὶ οοπϊθοίααθ ϑαηΐ ΔΓ. ὈΓΌΡΑΌΙ 65 : νἱᾶ. ἰπῖγα 
οἂρ. ΧΗ]. 

ἃ. Ὁ. ΘῴτΤοΓ,ετ, δροίσαίε δὲ Φριοδίδεδ᾽ φεβοῆ 

δοι Φαδοῖ ὃ.8. Φοίοπ. 0 ὁϑαϊκαγτπαβ [ἀ6 ἀϊαϊορο Αἰμ6- 
πδηϑα τη εἰ ΝΘ] Ιογαη, αὐ νἹἀείαγ,7 ππὸ δείθον ἧδοι δἰ 

ἀτίορθηιαπί[εξε, ἐπὶ θὲ, Φ. 551. 1790. Π. Θὲ. [Νοι ρο- 
τα ληιι18 ΠΟ 18 ΘΟ ρᾶΓαΓ 6, απ06] Ι4οπὶ να]θὲ 48 ργοχίπιο.] 

(τη Θεπάϊος δε5 Φ Ριοοίδο8. σοη. δοη Θείε. Θίααίδε 
τουοϊοπεπ ππὸ φρο επ Δι 5. 20 8εῖς δὲδ ϑϑεἴου. 

δείοερδ. Χπδ δεπι 1Π. 535, υση 82 --- 84 ϑαιρίπιαε ὑοη 
΄. ᾧ. ΘῴΙΟ[[{εὐ, ὑπ ΘΡί[ο[. οιγπαῖ [τ ποτα ἀ, 

ϑλετα οπ απὸ ϑηλοπ ᾧ ἐπτθοϑ. 9. 53. 1. ὃ. Ρ. 60 --- 79. 

“Μοϊογοέέο Οοταπι. 46 Τμπογάϊ 46 ἴα (απιπιίαπᾳ δον 
ει [ᾧ. ΦΟραπο!. δὲς βύπ. Θτοιβ. Ζξαν. ὃ, 981}. 5 
ξϑουπ. ἃ. 1796. π. 8. οἱ ἴὴὼ Μέπιοϊνεβ. εἰ. ἃ, ἢ, 94. 
ΠῚ πομμ}}}5 6 Το. ἰδίου θ παίασα ππϊνευβᾶ. δὲ 

ΡῬοιἰϑδί αι Ὧ46 εἰὰβ δὰ οχγδίουϊο χϑοίϊα8 1 ]οαγ6 
ἀοοει] 

 βδλι δὶ ΖΝ Τενεδίου Ζιατριβὴ εν Θουκυδί- 

δὴν καὶ τῆς κατ᾽ αὐτὸν ἱστορίας ἐπιτομή. Νὶπά. 1799. 8. 
[Ε1Ρ6}Πὰ8. ἔγιν 5.1} ᾿ 

Ἑγπ. «πρ. νον Ὄϊ85. 46 ργοοειῖο ἘΠπογαταθο. 
σοίι. 1808. 8. [6 ργοοβιηΐο σεπθυδι πὶ ΠΟΠΏ}18 ΠῸΠ 
τ] 816 ἀἰβραίΐαία, τηϊη 8 5᾽ ΠΡΌ] ΟΣ ΠῚ ἸΟΟΟΧΠΊ ΒΑΡΊΘΘΝΝ 
6] οὐδ πάδιϊο δαοίου! βιισοθβϑιῖ,} ν 
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ΠΙοοαπι ὙΠΟ. 1, ΥἹ. 6. 9. θ᾽ οὐίρίμθ 8101 Πδ6 οἱ 
Βἰοι]οσαη ἀοοία οὐ οορίοβθ ἡ]Ππϑίγασα Ῥοϊοιεϊίοη ἴὰ 
Ἡϊδιοῖνθ ἀεβ (δἰ 68 ἰ. 1. 1. 1, ο. 11. ρϑυβίθεὶ Ηδυ]. ἴῃ 
ΒΙ0]. ατ.] 

1οα. ΟἸιγϊδέορ ἢ. Ο αξέογον (οταγαθηΐξ. ἰτθ8 ἄε Ηε- 

χοάοιὶ εἰ ΤΗυογά 415 ΤΉγδοῖα, Ἰπβουῖδθ Οομπμπιθηίαδιί, 

ἄορ. δοοῖεὶ. αοοῖί. ἃ 1781, νοὶ]. ΙΥ..Ρ. 87. 564. νοὶ]. 
ον. 59. 544. νο]. Υ]. Ρ. 8. 5344.. δγπδοι]θ 80} ἰἰΐι- 
Ἰος ϑ'οῦ. δριίονῃ (Θαίίεγτετδ, Οραπδίαπα σὸπ ΦΡτακίοη 

πα ϑετοδοί πὸ Φθιουοῖδε8 αἰ8 δόπὶ θας. ὑιδοτ[οεδέ το σα 
ϑετπι. ΘΙ ὦ ἐθ οΥ , δε δὲόπίρί. ὩΠ επάΐ πὸ δοῦ ὅ οπις: 
ζώπίε δι Ξϑγεπιει (δοπτέοί. 91 εἶπον. βαποῴατίς. Θδέϊ. 
1800. Οὐδα οομπλπιθηϊδίί μεθ, αν 8 ἃ Οαίίθγεσο 

Ἰηραδ 8818. θαΡΌαγα δου]ρίαθ, ἰδ ῃηθι ΤῸ 8 1ρΡ888 Θρσθρὶθ 
ἐχρ ἰσαηῖ, 4πὰ 46 οαμ8α ΘΔΡΏΠΙ ρᾶγ8, 486 8 ΤΗῦο. 
Ῥαυϊηδῖ, ἃ ΠΟΡῚ8 ἰμβονί δϑὶ 1. 2. Ῥ. 815. 544. 

ἴϊοθοες Φριοοίδοδ ππῦ «Φαείειθ σεταίεἰφοηδε 3: 

ἐταῴπιπρει. Οὐείεζει! ἐπ. δὲν --- ϑϑετίαπιπιίμη. δες ἔὐπίρ!, 

γι ξαδεπιίε δον σθ {πη αζέεπ ἀπὶ 18. δ εἴ. 1819. υοπ δτίεῦτ. 

δον, Ὧν. ἔδπίρί. δαίεν. δίπαποται ἀπὸ Θθο ἐρΠεδ 6 δεν 
ἡιξαδεπιίς δεν ϑθ Πεπίφαζέεπ. Μομδομ. [,αιϊης δρυά ΠΟΒ 
1. 1. Ρ. 881. 544. 

Ἐ5388ὶ οὔ α 6 80. 18 ἐορορταρ 46 ΒΥΓΆρΙ86 81 
οοαποποοιθηΐ ἀκ οἰπαυϊὸπιε 818016 ἀνδηὶ 1’ γα ν]- 

᾿ ραῖνθ Ροὺν 8ΘΡν" ἃ 1᾿ Ἰηἰ6]Π!|σθποθ (6 4.6] 4168 ἀπ θῃγ8 
Ἁποΐθη8, Ανδὸ τπ ρἷδῃ. Ῥᾶγ. «4, 1,οἰγοππα. Ῥατυῖϑ. 

1812. Οοιαρ!αγίθι8 ἸοοῖβΒ ἘμαοΥ ἀἰ 415. 1] αϑίχϑπαῖ8. ππα]- 
ἴὰπὶ 1Π8ογν τ. . 

᾿ (ΟΠ θηΐαυ ΟΥ̓ ἾΟῚ 'π ΤΠπογαΙ 45 οοἴο ΠΡγῸ8 ἃ 
“Τταιυροίέ Εγοάογ. Βεπθαϊοξ σοηϑβουῖριῖ, Π10Ρ8. 1816. ΟΕ. 
Κ8Ρ. 866. 

ΟΠ ΟΡ δον ϑίίομθϑ ογἰἰἰσαθ ἴῃ ΤΗπογαϊάθια. ϑουιρϑὶξ 
ἙἘγπὶ τα, Ῥορρο ῬὮΪ. Ὁγ. ΑΔ. ΗΠ]... Μ. Π|ρ5. 1818. 
Οὐ, Ερμδιαη. ΙΘππ. ἃ 1816. πι. ἴδπ. πο. 12. εἰ 18. 

Ἐρ οπαα. 1]ρ5. 8, 1816, π|. άπ, πο, 16. ΕΡβδμμμι. 
Η 2 
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ΕΔ1]. ἃ. 1890. πι. [α]. πο. 76. 77: ϑομοάδο ΡἈ1]10]]. ἴλδο, 
1, Ρ. 1. 544. ἴαϑο. Π. ρ. 105. 5644. 

᾿ Ῥ]ανΡ65 γὸ5 δὶ ἀοβουριϊοποπι ῬΟΒΕΠ]ΘΏΤ86 1. Π. 8ρο- 
οἰδίεβ θῈπμα ἡΠ]πϑιγαΐ 70, Ομ. Ῥν, Μοίδέου ἴθ (Εἰπο8 
ᾧ. Θπγοίίδ (δαλιδ Θϑαιποτροηιάίος δὲν ϑτίορϑ: 9 6}Ὲ (ἢ 
Μ{{|ππὰ. 7.Ὁ]1Π10}}. 1816. 
ον Αα 1. . δισθηδαπάαπι ρυοᾶδϑὲ 110 6}}}18 1πϑοῦιρίαϑ8: 

φυ{Φοὐ ΞΘ οἰἴτας, ῥὁάπὶ [ὑπίέοη ϑθιι ς τ Φ Θυζδδε8. (δίπε 
[ἀδαπηϑίνΕ διππ ΘΟΠοτεγαπιεπ το το ὅθ τ, δύ. δ εὐ. 
ϑααΐξξ, ϑιοκίον δεὲ8 ἐνεοππιδ. δίθπαδ), 1817. 

ΘΡΙΟΙ σι απιὶ οΥΙ σα πὶ ἴῃ ἙΗπογαϊάεμα εἰ Τἀνίαμπι. 
ϑογίρϑῖὶ Αὐὰρ. Εενά. Ζίπάαι Α. Μ, Ὑυδεβίανίδ 1817. 
(οπϊθοϊιγαβ σοπεϊπεῖ, 46 φαϊθὰ5 νά. οαρ. ΧΙΠ. 

Πδ6 δἰΐα δὲ οὐἱρίηθ ϑυγδουβαγαμι. Αα Θχρ]οδπατα 

ΤΗυοΥ 1615 Ροὐ δϑί πηι Εἰ δέονται βου ρϑὶε δἴααθ ῬΕΙ]Ἰ5ε 
εἰ Τιμαδοὶ Τυαμ ΘΙ] αγ. ἔγασιηθηΐα δαϊδοῖὲ ΕἼ απο. 
Οοοϊΐον, Ογιαη. (ο]οη. ΑΟν. Ῥγοΐδβθου. Αδοδϑϑὶὲ ἰδ-- 
Ῥ]α ἰοροργϑρμῖοα ϑυγδουϑαυι, 108. 1818, [ΔΡὲΣ 
ἘΠ1Π|551 1118. 

Ῥοστ, Σχόλια εἰς Θουκυδίδην καὶ δύο μαηάναθε. 
νὸυς λόγους --- δα 610. 1819. [10 ε]}58. ἔπ|}}}9 αἴᾳυθ 
τἰἀἸουϊα5. Οἵ, ἘΡμ θη. 1108. ἃ 1890. Ρ. 801. 

510 Θεζί ες Θοοπίζζον. Φἐααίϑοοιζαἤιπρον δαιρίς 

[ἀιᾧὦ τοάθεοπο δεδ Θεϊοροηπο ἐπ βτίεροθ. εἰ 
εἶπεν δ οὐ ρος ἐπ (ἰπείδιπο ἐπ δα (Οπεδίμπι δε6 

Φριοδίδοδ. ὅϑοη διίεντ. δον πι, δε}. 1821. 
ΟὉὐεῖη Ἰἰρυατα Ἰᾶτὰ Δ|101 αἰ} 1858] πη πῇ δὲ ΠΡΘΓΆΠ ΒΘ 58 
ῬΙοπασα ἀἸΧΊ 08. ͵ σῦν: 

Ὀ δυρῖθε. Ἰἰτονασία ᾿πδα ρα γα]}5. ἱπ ΤΕύπογαίάοπι οἱ 
ΟἸσογοπὶβ ἀθ 6ὸ 86 πιθη τὴ, ἥαδιη -το Ῥγὸ σγαῦα ἀ0- 
οἰογδῖτι8. 8111 7 1561 6 1 Ρἢ]Π]ΟΘΟρΡΗΪὰ --- ΒΟΠΟΡΙθῈ5 --- 1π 

Αὐαδοιηία ΒΒ δπο - Τνδιεοίπα τἰΐθ δ Ἰοσιτπ]6 οοη886- 

4 π6η615 ΡΆΡΊ ΘΟ. εἴ 8016 πη δχϑπηϊηὶ δα ρα 1 ΜΡ Φέγιδ 
Οαπιροῖ,, Ἐταθεηπθνα --- ἘΡίβϑίι8. Ττα]. δά ΒΠδπ. 1891. 

(οηϑίαϊ Ἐχ ἀποθι8 δαρ  θα8, 4αοχαμι Ρυΐπ8. ἀ6 ΤΠπι- 
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ὙΕΓΥ ἰηδιϊπἰίομθ.), Ηἰβίουοἱθ δι 118, σϑθι8 δοϑ5ι15 οἱ ᾿ 

᾿Βροχίαηϊαιρα5 δὰ Ηἰδίονίδιαι οοπβου θΘπἄδτη, ΔΙ ἰθυ  Π 

ἂς (Οἰοεγομὶβ 46 εὸ ἰμα 0115 αρὶϊ. δ8 ἰρθ86., ρταοὶον- 

υαπι 4ιοά ηἰμιῖ8. πλ}}118 νου 8. Ἔχροβίίαθ 1, τηᾶ- 

χίπια εχ ραγίθ νεγδθ βῃπὶ, 864 ΘΧΡ θα Ομ 68 νου θοΟΓ Π1 

δὲ οσοπϊδοίαγαθ πιὰ} Ὀγοροβιίδθ δχίσιαθπι. 500 .1|}10}15 

Βιαιητααίίοαα ἀγαθὰ οἱ ᾿888 Ἰοαφθεπῖ Τμυονά 18 
Θοβηὶ Ομ Θὰ Ρτγοδυηΐ, ΟΕ. Ἑρμοηαμ. 1,108. ἃ 1829. πὶ 

Ονοὲ, πο. 268. ᾿ 
Ῥἰοαγοὶὶ ΗΔ] σαν Πασβθηβὶβ ΗΙϑιουϊοργαρηίοα, Ἀ. 6. 

ορίϑιοῖδθ δὰ ὅπ, Ῥοιηρδίαπι, δὰ ᾧ, Αϑίϊαπὶ Ταρθενο-. 
π6πὶ εἰ δὰ Αμπητηδθιπι δἰίενα. τα Ραουμ δα ΟΠ. 

Ευΐβααθ. δηποίαϊϊομ!θα8 φἀἰ (τ. 48. Κεῖλσοι: 

Θίο]ρε - Ρρῃλθγδμ8. --τ ΘΙ θοίδθ 8111 οἰὰ8. ΟΠ. ΠΊ6Π-. 

ἰαϊΐοπαβ οὐιἰοδθ, εἰ Πιβίογιοσαθ ἐ6 ΤὨπογ Ια 5 μἰδίουϊαι-. 

χά ρᾶγία ροβίλειπα. Ηδ]. 1828. Ηδε βερίϑθηι οοπῖ-- 

τπιθμίαϊίοπθθ, απ86 δά ], ΥΠΠ. νρίου απταν, ἰαπάθ. αἀἰ-, 

ϑη βϑίπηδθ δ ηἶ, ἐ- ᾿ 

ΟΡβογνδίϊομιθβ ἱπ Τμαογαίδοπι, δρμραῖ Ταπο, 
ΟΘοοϊίεοτ ΒΑΠΙ ΡΟΥΘ Πθ58, 1π Αοἰξ. Ῥ.11011. Μόοπβοο. Τ, 1Π. 

ἘΠ. Ρ' 206. 534ᾳ4ᾳ. Α(4. εἰμ56, Αἀάεπάα δ ΟΡ βεγνϑιίο- 

πῦηι ἴῃ Ὕπμο. Ραυΐθῃι ΡΟΥΘ ηΣ πῃ 1564 6 1} Δοιὶ, Ἧ Π. 

ΕΠ. Ρ. 815. 844. εἰ ΟΡβθγναί:. ἱπ Τῇγυο. Ῥαγ. Ροβῖ, 
1014. Ρ. 841. 546. 

Εὐιάογιοὶ 17) ἡιϊογϑοιϊς, Οἰεναη τὶ ΤΠαογά. 

ἐπ οἷαὰ5 Οὔβεγνν. ἴῃ γαγῖοβϑ βουϊρίοσεβ. (γ᾿. οἱ 1,αἱ. 1π 

Αοἰε. ΡΆΠΟ]]. Ἀηδέπ ιν. ἢ Σ ΠΙ. ».. 979... ηἡ ἘΡ Θ΄ Ὁ; 
451. 5η4, Οομπϊεοίαταρ 5 ηΐ ἱπροηϊοϑίου οβ. πα πὶ ψΘΥΙΟΥ 68. 

Μαυΐϊα δὰ ΤΠυο. Ρογιϊμβηΐα, δε α ρίογδαμθ, Ἔχοθ- 
Ῥ δ ποημ}}}18 φαδεϑι!οπ 8 Θεορυ ρΗΪοἷ8, νοὶ ἰονῖ8. νοὶ 
ΒΜ μ8. ΡΥΘΕΙ Ἰορυπίαν ἴῃ (σαξέ{ξ 110 6}10 πηθηϑέγαο, οαΐ 
ποζπθπ 16 ῬΙΠοΙοραθ, ροἰἰδϑίπιατα ἱ. 1. ἴα ποία! 5 δή. 
ΤΠμο, Ρ. 118. 5464.,) Θρ᾽βϑὶο} 18 8 δὐϊιουθηι. πιιΐα5. ΠῚ 

Ρ- 129. οἱ (46 Ιομίῃ γο ρυοιμομί.) Ρ. 165. 546: (πὶ ἀο 
Βοιῖάς Ρ. 172,.δὐ. ἀθ δίΐᾳμοι νϑυθουιπι εἰρη βοαίίοο 



118 ΟὔἹΌ ΔὮ ΤΗΠΟΥΡΙΘΕΜ ἘΜΕΝΌΑΝΤΌΜ 

Ρ. 186. 544. Οὐδεδὶ. ,Οοἴανα8 ΕΠ 6. θ6}}} Ῥεῖορ. εϑιθθ 
ἃ Τπυο. Ὀοπεογίρία8. δοὰθ ἀΐρηιβ7 Ρ. 901. 846. ἂ6 
Ῥυΐβοῖβ ΑἸ μθηΐ8 Ρ. 241. 544. 46 ρυρπα δρυΐ Μαπιϊπόδην 

Ρ. 961. εη4. ὈΟὐυδεβῖ. οὙΒυογ 1468. σοπιροϑαϊ ἐπ ἰο- 
ἴαπι Πἰδιουϊαπι 61} Ῥεῖορ. ““ Ρ. 985. 544. (84. ἐ. 1. 
Ῥ. 97. 544.) 46 φο]οη 8 ατγαθοῖβ δὰ ἢ 8 ΤἬγδοῖδθ οἷ 
νἱ ζογπιυϊδα τὸ ἐπὶ Θράκης Ῥ. 815. 844. (οἵ, ἴαπὶ ἢ. 
176.) 46 8:14]οεὲ εἰ ΤἬγναοϊα Οὐἀγνγϑβῖοα Ρ. 852. 564. (οἵ, 
ΠΟΘΙΡῚ ΠΌΓΙ 1. 1. Ῥ. 408. 544.) ἰ. 11. 1. οοτηηθηὶ. ἐ6 
γοσΔθ 18. ἃ Βίαρ!. ἴῃ [μες. Ομ δϑὶ8 ἃὰϊ ΠΕΡ σθη 8. 
Εχρ] Ἰοα 8 Ρ. 1. 844. 917. 844. 295. 544. 805. 844. ἐ. ΤΥ͂. 
ἰῃ δαὐποίδι!ομ! 8 δα Ἰοχίοα δὲ συπιπηδίϊοα8. ᾿. 7. 866, 
οἰ ὅθ. 844. ἴπ Ῥύυρπα πᾶνά] ϑγθοίογαπι Ὁ. 189. 566. 
ἰ. Ὗ, 46 ῬΙαϊδθαγαμη δὲ Ἰδοογαμι δ ἰδοθπι τα δἰϊα ᾿, 
278. 564. 

Ἐδϑὶ Ἠδ]]Θηϊοῖ. ἘΠ. οἷν] απα ΠΠΠΘΥΔΥῪ ΟΠ γοποοσ 
οἵ Οτσδοοθ ἔγοτα {πὸ ΤΥ̓́Ὶμ ἰο πὸ ΟΧΧΊΨΙΙ ΟἸγαιρίδα. 
ΒΥ Πεπγγ γπο8 Οἰϊπέοπ Ἐ54. Οχοη, 1894. 01 δῃι1- 
4υ1οΣ]8 αγάθοδδ [ιἰδίουϊδα ἃ Το. παγγαίδθ οΠγοποϊοσία 
Ἔχδηηϊ παίων δὲ οαπὶ Ὠοάοτο οομηραναΐαν Ρ. 999, οἱ 
4118 Ἰηδιαπΐ ἰθιη ΡΟΓᾺΠῚ γαἰϊοηθ8 ἀρὰ ΤΠσο, 15 Γαῖα, 

14 ααοὰ ἰδϑἰαίαν Βορθδγίογιαπι γεοα 158:πῖδε 1Πἰογαίασαθ 
ἃ. 1824. πο. 10. Ρ. 261. 

--“.ν- .Ξ..--------.-.θΘθ.0:-. 

(ἀρ. Χ, Ουἱᾶά ἴῃ ΠΡγῖ5 ργυδθοθᾶθμπΐο οαρὶξε πιριπογαίϊβ δᾶ 

ΤΕπογ ἀΙάθμ ϑπιθπάδηάιμπι ᾿γδθβιϊξαπι 5ϊζ. 

Η; » ΠΙδῚ 4ἱ πο5 [δ] πὶ, δπαπξ ΠΡτὶ, φαϊθὰ5 ἱπ ΤΠὰ- 

οΥα146 νοὶ επιθηάδηάο νεὶ ἐχρ σα ο δίφαθ πα ϊσαηᾶο 
ΘῈ 51.118. αἱ] Ἰἰσθὶ, 18 πὶ γοσοὸ 4υἱά ἴῃ Π18 δὰ σογπηδηδΠι 
ΤΠΔΠΠΠΊ ϑουίρίοι 8 γϑϑι θη ἄδπι Ῥγδδϑιϊ ἐπ πὶ εἰ, Ὀγανὶ- 
(ὃν νἱάδαπηαβ. Αο ἀθ νϑίθγυ  π|ῖ8 φυ!άθμα Ἔχ Πρ] 18 δα!- 
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19. ἰδ οἂρ. ΥἹ11, ἸΙοοιεϊ δαπλβ, Θογαπιάιθ βουὶρίαγα 
᾿ς δορί ββιαθ τηυΐαῖα Ηθην. ϑίθρηδπαπι πονᾶθ γθοεηθιομὶβ 
᾿ς Δυοίογοιῃ δχϑεϊ 886. ἐπι θ]θχίπιμϑ, ἀπδπα 4αὰπι δὰ πο- 

βῖγα ὑϑ4θ ἰθιροτα ΟΠΊΠ68 1ἰ8 β86ου ΐ 5ἰπὶ,. αὐ Ὁ δὰ 

Ταν ἰβϑίπηθ θυ 88: μηδ ἴῃ τορυ8 τεοθάοσο δυθογθηΐ, 516- 

Ῥμδηὶ δἀϊιίοπθϑ ρσὸ νυ]σαϊογα αν Θχθηρ]αυίατὰ ἔαπάα- 
ταθηΐϊο μαροηᾶδα διηῖ. ρτεριθ δυίθιῃ 11}|6 ἀθ ΤμαοΥ- 

ἀἰθε πιϑγαϊξ, αυὰπι οἰ βἰποθσᾶπῃι δἰὰ8 χηϑηῦτι ψοδιθυ 
οοὐϊοὶβ Ορ6 βὅ8θρ6 τεϑιϊμϑγοὶ, δὲ ποίδβ, 486. ἐπι. 1ρ88 

δουϊρίοῦ β σοῦθα ἰὰπὶ οἷῃ!8 ϑομο]αβίαβ {] ιδίγαπὲ» σα]οὶ 

Πρνουαπι, 641108 Θηηϑἰξ, “ϑ0 ἰσογαῖ, ἴῃ ααὶρα5 δαηοίβ- 

το ἱθ.8, 4  Π1]18 Ἰηϊεῖο, πὰ ϑομο]ϊαϑίαπι χηαχίπιθ ὩΡὶ᾿ 

αἰδραϊαῖ, γϑυ οβίουθη8 δὲ πομηαπαμδηι πὶ πὰπο ἱπὶ- 
415, (ᾳθα 46 οϑυιβϑᾷ ΠυΚθιαϑ ἴῃ Ῥυδθῖ, θαμὰ Πϑυα Χ8 ΤῸ 
'λεπτολόγον αἴας πολυλόγον 6886 50! θ11,} πη α]ΐα ἱπβαμὶ 
ψεγ ϑϑίηὴθ ἀἰθραίδια, αἱ 688 ἄο]688 πομ 6886. δὲ] ἥπϑῃι 

μἰδίοντίαθ Ἐπιογάϊάθαθ οομπίϊπαδία8, 564 δίθρμδηυπι, 

4 δπν 18 Ῥγεοὶανθ (6 βουϊρίογθ ποβίγϑ τηργϊξα τα, τη α]ία 

ἰαηεη νἱα ᾿πἰδοία το! 1886, 811|8. γθγῸ ποῃ τϑοΐϑι 

ταθάοίατο “Δ ΠΡ 1556., μα τα ΡΟΓΘ. 8ὶ δὲ αὰ8. δϑίαϊθ 

νἰχοῦῖς, οἱ ᾳυδηι χη] ρ]6χ ἔμεν οἷιις ἱπάἀπμϑίσία, σθ- 
Ραΐϊανονῖθβ. Νάᾷπι αὖ οἷι8 ἀθνο πομήμπι εᾷ οὐαὶ ατβο- 

οδθ ᾿ἴησααρ οορηϊῖο, ααδῃίαπι ]]οά 16 δἰ 118 ΟΠ η}}1ο- 

τα Ἐρτ σίου πὶ ν]γοσιπὶ ἀθθθπνι8., οὖ τα ]ία. δατϊμὶ- 

οὐΐα, 4108 Π05 δεὶ βουπιομοπὶ ΤΟΥ 4115. Τμἰθργι 811 

γοθἀθπάμι ταἱϊ Ῥοβϑυταιβ, 88 θοῦ ο ΧΥ, δχθαμηίδ. 1-- 

οορηϊία δγαμπΐ, 16 ϑιθρῃδηιβ᾽ 1ρ86, ῬΙΌΣΙΠ18. ΠΡΟ 5 
αἰδινϊοῖαβ, Ὀγανρ ἀπηίαχαὶ ἰδιαριι8. Εἰδίου]οογ τα Βτα-- 

ΟἿΡῚ σομβεοσαγθ ροίεγαὶΐ, πη]6, αὶ δὐμποίαϊίομεδ 61115 

ἀπ ρομπίον δχδιηϊμανουδ, οὰπὶ ποὸῃ ΡΙ406 ἀβαπὶ 1ο- 

φαεπᾶϊ ΤΟΥ 415 5 18. οορπίίαμη ΠαΡαΐθ586. ἱπι 6] σοί. 
Ἐκ εἷὰ8 δυΐθια ἰρρογα δα ποϑίνγα τ 8616. Εν ΤΙ ΠῚ ΠΟΠ 

τοῦς ΤΗπονἀ 418 Πἰθθν, 481 ογἰἶοὶ εἀϊουῖθ οαγϑπι ἐχ- 
Ῥεγίιι8 6868886 ἀϊραῖαυ. Ηυάβομμ8. δηἷπι πονο5. ἀμ δι 

οοαΐοθ8 οοπϑα!αῖ, Ἰάοηγ)αιθ ἔλοίαπη οδὲ ἃ Πακορο, αἱ- 
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46 δαποίαιϊομθϑ 116. ποπ' ἴα τη ]185, ἔπ πὶ δ1185. ἴππ ἃ 
Ῥοτίο δἰαμθ Αοδοῖο Ἐδμθμοκοῖο ρεἐϊΐαϑθ., ἴσο δίας 

γα βϑίαϑ. ῬΙασγθθ οἱ ἀοοιϑϑπι88 δα ϊάουα πε: ΟΞ 4αδΓατη 
δᾶ6, 4858 ὙΥαβδὶι18 βου! ρϑιῖ, ρυαθοῖραθ σραυη πε ΘΟ Πα 
ΑΓ ΠΠ 4 6 βουιρίοσαη δε ΒΟΥ ἀἸ 4 θη τ ϑϑρί οἰ θα τη 
Ἰοσοβ ΘΟ ραγαηΐ, δ ποπηηα αἰαπ6 τὸ 8. ὉΡ α ΟΟΙη τ 

᾿ταθιππου δι τη Ῥουϊγδοίαπί, ἴθ απὸ ἀοοίτίηδα οορίᾶ 81-- 
᾿οἴογδπι δἰ] αοὐ88 Ἰοησίι8 ἀνοοαῖ; ΠΌΚΘΙῚ δἀηοίαϊ!οπ 65 

δαΐοηι ὙΑΡΊΟτα αἰ σθηΣ βοπθσα 4118. βουϊρίου!» ποβιίνὶ 
ΘΧΘΠΡ} 15 ραϑδίμα 1Π πϑίγαηὶ, Αἰ] οἱ 68 δἰϊδην βοσρίαγανα 
᾿δρτανδίδηα δἰαπβ 6χ Βοο νοὶ {10 1ῦτο (πιαχίτηθ ( 888.) 

οοΥτσθμάδιη νἱάευὶ οοθμί. 864 ἰδπιοίδὶ μαο ικουὶ 
ὌΡ βου νδίομα8 ΟΠΊΠ68 δριορίαθ δαηΐ, δὲ 50} |55] π|ᾶτα 

Οτδθοαθ ᾿ἰηραδα βοϊθηξίδιπι οἱ [1888 ἀθο]αναηΐ, 48 (6 

ἐδῦβϑα ἃΡ ΟΥ̓ 15 ῬΠΠ]]οΙοσὶβ δαμησιο ἴπγ6 Ῥβαν πη δ6-- 

βππϑηΐν οἷ βίμϊθβα ρουϊοσαηίαν, δας ΘΌΚογα5 ΤΠα- 

"ΟΥ̓ ἀ1618 ΘΧ ]Ισαξοσατη ἰοηΡ6. ορίϊπη118, 6 ἀἰσδτη ἸΏ] ΟΙ8, 

᾿νοσδμεῖ 8 δϑὲ, ἰδ ΠΟ ἴδηι αποα 8815 σία ἐ{{π- 

οΙα ρνδθίθυγηίβουϊε, ἡπαπι ἡποα ἰοιΐαδ8. βουϊρίουὶ 1ι- 
Ὅθτι αἰαήθγι, δά γα ΓΘ, 81 μᾶθο ᾿ρβῖπ8 νοῦθα πα ὶ- 

“νουῖθ.,, 6 τπεῖβ᾽ δηϊτηϑγθυβιοηΐθιιβ. μος σψαὶϊπὶ βοΐαὶ 

᾿Ἰδοῖον, 688 ἰοῆρϑ πιδχίπιδη Ῥαγέθη], 1 θυῖμ ἀὰπα οἤᾶν- 
᾿[δ8. Ορουὶβ ἐὐρορυδρηϊοῖθ ἐγαάθηαβ ἰθρο, 1Π|βα6 οππηΐα 

ἀδβοῦῖθο 8δὸ εἰδϑίρῃο, Ῥϑγιϊπιὶ 6 οοιπραγαίίομθ νυ δ η 18 
ϑουιρίησας ΠΡΡΟΥΠ ΠΊδπτὶ Ἐχαγαίου απ), 8[1ὰ5 6χ δά ηο- 

ἰδμγεπΐ 5, 4186 [ἢ ΟΣ15 ΘΧΘΙΊΡ]ΘΡῚ5 ΠΠ6] βου! ρία Πα ΒΡ 8 ΠῚ, 

"4ὐαβάδμ εἰΐαη δχ 115, 4π86 μη πηϑυλονῖα βασσονυθθαΐ, 

εἴ Ἰενὶ παοροίϊο ἱπνθηῖτὶ ροΐδγαπε, οοηξεοίαβ 6856. 86 

Ἰόησαδ δὸ Ἰδουΐοβαθ ᾿παυ βίοι ἶβ εσαηξ, τ] ἤοπ αἷ- 
τἰησοπάδ, πδο δ δἰῃρο}8. αἰνθυβιϊαι θτι8. βου ρίασαθ ἀ6- 

᾿ἩΠΡεγαπαγη 6856 ἀαχὶ 9 14 ᾳφαοα πεηαδ πα ΐ, ἀσατα Ρυ]- 
ΤΠ. ΠΔΠΟ ΟἿ ΔΠῚ 5.501 ρ 1 Ε 81,“ [᾿π|5888 4 ρ0ε ἃ ν οῖ- 
δἴθηϊο εἱ πη ο ὈΙΌΠΟΡΟΙ8, «αὶ εαἰίγα πιοάπ δαοίο 
ἘΧθιρΙοσὰπι Ηπἀθοη που ργοίΐο ποναηῃ. ΘΠ 0 Π 681 
οαπα Ὑα551:1 αὐποίδι!ο 18. το] θα ΐαν, 7 ,» ρτοροϑβὶ- 



ΗὔσῦϑΟῦΕ ΡΒΑΕΒΤΙΤΌΜ 511: 6191 

ἴὰπι δγαῖ, π6Ὸ Γαιϊο ᾿ἐδιη ρου 8, ΟΡ 6.18. Βοιῦρον ἀτροηιὶ- 
θὰ8, εὐ πι|θ Αἰ πὶ ΓΟΡΓΆ. ΟΓΡῚ8 ἼΟΩ νδοθο, Ρδίϊεθα- 

ἀν. Ναπι τ ῃϊ 8011 οππηΐϊα εοάθπι ἰθιρονθ ἀρομία 
ερδηΐ, ΕΡΡῚ δα τ οὐπὶ βου ρὶ18 ΘΟ ἔδυ θα Ϊ, ναγ δία βουῦὶσς 
Ρἰάγαθ δχοθγροπάα εἰ βιιῖ8 Ἰοοῖὶδ ροπθπάα, σϑίευα οατηΐα 

δρίβε ογάϊπαπα., Ῥοβίγιηδ ὑυρορυδρβογαμι, βρθοϊπαῖϊα 

εἰηθηὐἀδηα, δὸ ἀθηϊαὰθ ΠΏ Θ. 18. ΡῈ ]Ϊοὶ ρδν θ8. ἴπι-- 

Ρίοπάδθ. 9. (Αἀά. οἰιμ56, ρυαβϑίαϊ. 111.) Ηδδο βίουϊ ἐδ 
ὐποίαιοπῖθιι8 να]θηΐ, ἴἰὰ ἴῃ ἰρόᾶᾷἃ ΟὙδΘοΟγ τα ̓ 86. 16 
Ἠυάβοπιβ δὰ ϑίερμαμπὶ εὐ! ϊοπθπι Ροβίθυ σοι δδπι 
οομξουπιαν εγαὶ, 1646 ἰδηία. 846, τ (486 ᾿ρβϑῖὰ5. νευρὰ 

8} }}} νἱὶχ Ἰαΐωτα Ὀηράδια ἃ εὸ ἀἰβοδββογὶι. . ΠΌΚοιαΒ 
δαϊθτι ΤὈΓΘ5 9.1π τῷ κειμένῳ, ἰεχίπααι. να]σὸ νοσεηὶ, 

ΤΠ Βμογα!α]5 ϑεοαΐαβ εϑὲ δα! ]ομθ ΟΧοπίθηβθπ), 6 ΡΥ δ6- 

Βουιρίο οἱ. δγαβδβε, απὸ διοίογε Υδἰβιθηῖ δὲ ϑυα 8 
μᾶποὸ δά] ο8Π 5 βοθραν απ, ηἰδὶ 1 116.ς [ᾳαοα γᾶν 8-- 
8116 1 ρῶν ν]8 ΓΕΒ 5 ἔοι. Π}] ,,4] 1 «1 τα αἰαίιι πηι νο]ιονᾶξ. 
ἴρδα δὴ π|}1} πῃ δὰ γ6 ρευμηϑὶξ, οοπίθαΐαβ ἴπ ἀμπϊτηδά- 
Εν ΒΙ Ομ 18 ΟἰΧ1856, 486 510] νἹ ἀορδ μίαν, ργαδίθγυδπι 
'φαοά εϑηιδὶ, δὰΐ ΘΠ ΠῚ Π 15, 6 Π188. ἐς ῬΓῸ εἰς, εἰ εἰ 

απο ζονίαϑϑῖ5. αἰϊαὶ πὸ τηϑίουΐβ τηοπιθηὶὶ εϑὲ, χ6- 
ΒουΊρβι:. “9. (Ηδοο 1ρ86 ἰδδίαιϊαν 1ᾳ Ρυδοΐα!.) 

Ηδθο δὶ ογὔῖρο βουϊρίασαθ, ἅπᾶ6 σα]σαία θχαοιη- 

Ῥ᾽ατῖα οοοαραΐῖ. Οπδη ποῖ Ορ ϊΠ8 1. 6558 Ρ0886 6Χ Πδο 
ἴρ84 πᾶνταϊΐοηθ οοπίθοϊα ῖθ, 586. ἔογίαϑϑι5. ἔθη θη. ΠῸΠ 
ἰοῦ ν 1115. ᾿παυϊαίαηι 8 ΒΡΙΟ ΕΓ, ααοὶ γ6 νϑυᾶ δα πὶ 

᾿οοπίδμηϊπδηΐ, Νϑηι 88θρίβϑίπιθ 101 ποὴ Θὰ ἰερὶ, αδθ 
Ῥ] αν που απ δὲ ορίϊπογαπι ΠΥ ΟΣ απὸ Τ8 Π ΒΟ ]ρίγμι 
“δυοίονα5. ΘΧανδεὶ ταῦ, 14 4αϊάοηα οἰΐατα ποη πποηϊ-- 
ἰμ8 ογείββ, Δο 810 ἴῃ ρυΐϊπηα ογαϊϊοηθ Οουγιπἰ όσα 1, 

87 -α 48. 8θρί16ε5 ἀθοΐεβ νυἱραίδηι πηούὸ σγαυ]ογὶθι5 
τποο ἰθν ον] 8 1 γορῃ8 δα ργδαθϑίδη ἰβϑἰηοσαπι ᾿ἰθγο- 
ΤΌΣΩ ΠΟΙΙΘΙ ΟΟΓΓΟΧΊΤΠΠ5, ἴῃ ογαίίοπθ Αἰπθηϊθηβίαχῃ Ϊ, 

78 -- 78. αυϊπάθοϊθ8β, ἴῃ γεθι8 Ραμιβαμΐαα 1, 1926 --- 

184. ἔοτο νυἱοῖθβ, ϑεὰ Ρρἱανίπια εἰΐαπι ἱπἰογρυθίδιμθηία 
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ἐπ Πὶ5 νυ ]σαὶϊθ ΘΧΘΙΊΡ] ΔΓ 8 ΤΕΡΕΓΙ Τὶ οαρ. ΧΙ. οορπο-- 
δοοη8. Νεαὰθ ἴῃ νοσαθ]ου πὶ ἔοι 118 δα οἰ Θη8. 86- 
4αΔΡΙ 85. ἰδὲ οαυπίϊαν, νοιαπὶ πὸπ βου ἴῃ ἴἰ8, 46 
φαϊθὰ58 ᾿υἀϊσία τὰ ΠΟ 86 118 σου ἢ) 6ϑΐ, 864 ἴῃ 118, 488 
ἀαθίϊαιΐοπα οαγθηὶ, αἱ ἴῃ ξύν, σσ, ρῦ, ἐς, Ῥάϑϑ1πι ἢα- 

οἴπδηίν, αἰᾳὰ6 σύν, ττ, ρ6, εἰς οἱ 5ἰμια Θχμ θθηξ. 

γιά, 1. 1. Ρ. 908. 844. ουπὶ ἔδυ. βουρί. Εδηάεηαα 
1ποοπϑίδηἐαπι ἰὼ ΠΟΙΠΊΪΗΪ 15 ῬΓΟΡΙΙΪ8. Ρυουαπὲ, 4αππὶ 

πιοάο ἀ6 8011. τποάο 4Ἂ 50]]1ο, 46 Ῥδ]θπβίθαβ εἱ Β4]-. 

16η5108 ((δρ8}16 186), Ῥυτα οἱ Ῥυγγῆα Ἰοφαδηΐαν. 
Ταπιὶ ταΐεσία βαπῦ ΟΥ̓ Πἰ 1 ΠΔ ΘΘΠΘΡΙΙΠῚ 1115 σγαη- 

πιδιϊοῖθ, 6. ο. ἐφόρμουν ρτο ἐφώρμουν 1{Π|, 107. εἰώϑη- 
ὅαν ΥἹ, 58. ἐνθυμηϑείτω ΥἹΙ, 78. αἴᾳαε ἐνδώσωμεν ἰθ14., 
ἀποδιδράναι (ρτο ἀποδρᾶναι) 1ΙΥ̓́, 46., σφαλώμαι (οἵ, 
Βυΐιι. ατ. τπᾶχ. Ρ. 118.) ργὸο σφάλλωμαι ἰετ, ἀγγελοί- 
μεϑα Ῥύὸ ἀγγελλοίμεθα (ρ488.) ΥἹ, 84., βραχέως, ἡμι- 
δέως οἷ 51}}1}1{08 δααρίπ5 (ν]4. 1. 1. Ρ. 901. εὐ [ο". δά 
Ρμγγη. Ρ-.. 347.), ἐπειδὰν οαπὶ 1ηἀ]οαῖνο ἰοῦ ΙΥ̓, 48. 

180. εἰ 182., εἰ τύχοιμεν, φίλοι μὲν ἂν ---α γιγνώμεθα 
ΙΥ, 68., μή νείδηβ οὰτα Ἰπαϊοαῖϊνο ργϑθβεη 8 1, 78. οἱ 
σαι ΘΟΠΠΙΠοἰϊνο ργϑθϑθηΐδ 1, 48. Υ, 108. Υἱ, 17. οἱ 

ἂν --- ὠφελοῦσι 11, 68., λέγοντες, ὡς --- ἀναγκάσωσι 

Υ, 86., οὐ 4188 δϑθᾷᾷθ δργερίαβ ἴου Π185 δἰαπα βἰγποία- 

Γὰ8 ῬεγΠη 148 βαρραοαϊίαπί. Εἰχ. φα]θὰ5 4αοιί65 θ᾽ ἀθηα 
ἴῃ βθηξεμίϊα ρεθοοδίαπι 811, αὰὰ6 σὰ 886 β6 οσουἴογα 

ϑαηΐ, ἴδοι] σοπίθοίαγὶ ροίθβί, δία αθ ἸΠΒ ΡῈ, ὉΡῚ πὸπ 

ἴπ 10518. 6 18 ρεοοαίαπι, ᾿πἰογραποίῖο ποππαηααδηι 
ἰδπὶ νἱἰοϑα δϑί, πΐ ογαίϊοιιθ πηι ουβοιγδῖ. 

᾿Οὔδθ 4ασπι ἴα δἰπί, σοπιρίαγαβ ραυίαίϊπι νἱγὶ 4ο- 
οἷἁ νυ]ραῖα οχθιηρ]αγία θιηθηάδνθ οομδίὶ δα ηΐῖ. Οαοῦ 
ΡΥΪπηὰ8 ΒΕΙβκῖι8. ΡΟΥΘ 5518 δδῖ, οαΐπ8 ἰθιη θυ α5. ΟἸΠῚ 
ὨΪπ18 ΡΥΔΘοθϑῃί πὶ δα] οναπι {ἰτηἸἀἸἐαῖθ τι γατα 4π8}- 
ἰχψπὶ Ρυρπηαὶ: πδπὶ αἰ 8|105 Ρ] ΥΠΠ08 ΒΟΓΙρΡίοΓ 8, 18, 

ΤΗυογαἰάθην φαοααθ οοπίδοι αν ῖ5 δι 18. Ρ] αυἱπιὶδ δὲ ναπὶδ 

εὐ Ῥᾶθηθ οὐμηῖθ8 Π6 5ρΘοοϑὶ8. (αἰ εη ἱπαιπίηδτθ νὸ- 

6 
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Ιαἷξ, 86 φυσπιὶ πο θ᾽ 84 118 ΘΧρ]οβαθ δαηῖ, ὨὩΪΗ1Π ἃτα- 
ῬΙ 5. δαάϊηηιθδΒ. Ουἱϊ νόῦο πππὸ Ρϑθοὶβ δηηΐβ ροβὶ εχ" 
οαρῖε Αγδβομία8, σὴν αἰΐαυθ ἀουσει5, 1 ϑίγδπαο τπαρὶδ 

᾿ 4υδπὶ εἰπθπάδηθο ΤΟΥ αἰ αἱ ἱπίθηΐαβ ἔαϊξ, ἴῃ 4ὰο ποὸ 
πηὰτι ροοοαν, αὐοὰ Ῥαβϑῖπη ἀπ ἸΟΥ ΘαΣ ν ον θογι τ οὐ"- 

ἀἰποῖα ᾿πϑιϊαῖι, ἘΤῚ5. ἐπίεγρτεὶθ 5. 181] οαγχαι8 ὨΏΚοτῖ 

βου ρίσγαμη οοπϑίδηϊο τεϊϊπαϊξ ΑἸΐϊθυαθ, ρυδοιθυ δια 
αὐοά ἷ5 ἴεσνα οχ οὐά, πᾶ, δα σπαίαϊαμι ϑϑβῖ, 
εἴ τρυία νἱϊα ἰγροβρυαρμίοα ἰγγαρβοσαηῖ. Ργοχί πηι 
εὐϊίοῦ (ΟΠ εθογιιβ δἰϊᾳαοίϊθβ ααϊάθην ἀπ: ῥυ πη18. ΠΥ 15 
ϑ:θρμδηατι εἰ ΠΌΚογαπὶ π᾿ ΟΥδεσογαμπι οοπ ϊπαδίίοπα 
οοπϑεϊϊποπα ἀδδεῦεσα ϑυϑ8 δϑὲ: δε δὲ γαγιβϑδίτηδ ἴὰ 

ἔεοῖς, εἰ δϑάμθ ϑᾶθρθ ρερρέγδαιηῃ τὸ γϑοΐθ, αασμι οἷ, 
ιοᾶ 40. ΥἹ. ὀβίθπβαπι εϑὲ, ᾿ἰυνῖθ ἀδρναναιβ ραυ πο, 
εἰ, ἀυοα ὁᾶρ. ΧΠ], ἀδοίαγαθιι, ποηπα}] 68. οοπίθοίια 8 
τοι θυθ τεσθρουῖ, ῬΘΡ τα]αοθ ἀἀΐετα ὙΠΟ Ια 18 11-- 
Ὀγοβ ἱπάβ ἃ ἰθυῖο, υαδὶ Οοιμ]οθεγα8 αγάθοα χροὶ ῖγα 
π᾿ ΘΧΘΠΙΡ] ΑΙ, αυοὰ Βαιθγα8 ὑγ}018 Θαβου θη πὶ ουγὰ- 
νἱϊ, ἀεϑίεγαῖ εἰ Βδιιθυο 8011 ἤδθο ργονίποῖα ἱπιρογαΐα. 

εταῖ, π1 81} ἀδηααια ἴῃ Οταθοῖβ τπϊαϊαπι. Νά ΒαπουῺ5 

8011 ῬΙΘΓ πη] 6 ΘΧΡ] σαί ο πὶ δια 011, αααία εἰΐατα αοιί- 

Ἰεθον8 Ἰοηρσ τπδδὶβ οαγανογαῖ: 864 π6 μᾶθὸ υϊάθπι 
Ῥδῆθ 15 Ῥγοῦθϑϑιί. Ἐϊθηῖπι ΟΝ] ρογο,, οαϊ8. ΡΟ Υ]ο-- 

7868 δἀποίαϊϊοπθϑ ἰβηΐαπι 1, 1. οἱ ΠΠ|. οοπιρεοἰαππίαν, 
(παι 1, 1Π-. ἰδτι ταγίογοθ βαηὶ, οἱ 1. 1Υ͂, ἰδπΐατα ῥαῖ-- 
ν86 πιοΐυἶδθ τπαχίϊπδπι ρᾶγίθπι δχ Αγ βομίο οὐ Ηδὶ}-- 
ΤΆΘΠΠΟ Θχοδγρίαθ Ὄχϑίδηϊ, 4π86 άπαάθηι 5} ἥπθηι ]. 
Ὕ. ἀεδίππαηὶ,) ΠΟῚ 8818 διηρία διαὶ ἀοοένίπα, πϑᾷὰδ 
ΤΒαῤναϊάεπι, συοα ἴῃ 6ὺ τηδρὶ8 εἰΐατι 4 αδ 1. ἢ 4115 
ΤΌ Εἰ5 ΘΟ ΡΊΟΥ 1.8 ΥἹΘΟΘΘΒΑ. πὶ δῖ, δϑϑίαπμα τη πὰ ἱγᾶ- 
οἴανεγαῖ, αἴ ἐσ ἴρβο δχρ!ίοαγα ροββέξ. Βαΐδθυβ δαίεπι, 
Ὑἶτ ῬΕ δ βου ἶ8 ̓η σθηΐ!, ᾿π ρ]1οαὶα, ἱπιρεάϊια, ΟὈβοιΓᾶ, 
αἱ 1ρ56 ἴπ Ῥγδδἔαϊοπθ ᾿ππαϊῖ, παΐαγα 8018 τη8Ρ᾽8 Δ Π1 Δ Π5 
αυδΠ 5: ΠΊΡ]1οἷα, Ρ]άπα, ρογβϑρίουδ, [μα ]πάγιιπὶ αυϊάθιη. 

᾿πογαταμα, δίοας ἴπ Ἐγπϑϑιὶ ἀϊβοίραϊο οοπμβεπίαπθαμι 
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ογαῖ, ἤοῸΠ Ἱπθα]οογιΐον σηᾶυι8, 864 (τδθοαθ Ῥγαθίογ 
ὙΜῸοΥ ἀΙ ἀφ, ααοοιπι Θαγη Αἰ 4 αδιι [Ἀγ }ἸανἸταΐθι Θ0η- 
ἰσαχ β86. ΡΒ οΪορία ΤμαοΥ ἀἴά6ο --- Ῥαυ]ηα οἱ αἰδραῖα-- 
ἴἴο 46 ΤΠ ΠΟΥ ἀ1 415 Ἰθοϊίοθ ορίϊπια Ἰηἰθυργθίδηαιὶ αἰ 8οὶ- 
ῬΙπα ἀεμηοηβίγαί, 6 Χ 8018 Ῥᾷθπθ 110 }18 880 }15)0. δὲ 801ο- 
1185. ἱμπϑοϊοροσππι, ἴῃ 40 1008 ἱπερία Πα οαι6. δὲ συϑπ1-- 
ταδίϊοδθ οοπίγανα ἀδίοπβα δπαίνοναι, δἰοοία8 δὲ δᾶ 

Ῥδυΐι: αἰᾳαα Πα ἀδίοαπι ᾿ἰπ σι ᾿χΠοανο αἀδαοδίαβ8, ἰσησα 
ῬΙ αν πι18. 1π ]οοἷθ. ἰᾶτ ᾿παΠ68. πτιρα8 ργο 1, αὐ, αυἱ 

ποπ οομίοτία, ἵπιο ἱπδιιάϊία, θάνΡατα δἰηπθ βοίοβοα αἰ- 
8068 ψε]ἰν οἱ ρΙθυϑαιθ, αὰδ6 δα ΤῊ πογαίάεπα ββονῖ- 

Ῥϑιῖ, αὐ πο δουϊρία οοριίθίβ, πδαθηάαη 51. Οὐδ 46-- 

ἴμάε δρᾷ Βυϊίδημοβ. ἃ. 1804. 6Π115888 βαηΐ ΤΟΥ Ια 15 

ΘΧΘιὈ]αυα, 68. ᾿ἰοδξ ΟὈΙΐου ἰαπία αι ̓ ΠΒΡΘΧΟΥΪ 118, ἴῃ 

ΡΙογίβαιθ ἴδλθη ρδγὶίον βοφυναίθ ΠΌΚοΡαμι βοαμὶ ἴη-- 
6 ]16χίπι8, πἰδὶ ααοα Αἰσαθ ἔογιπαθ ἀθίαᾳαο. δαπὶ το- 
Ροϑβίΐαθ, αι 'π στ δά ϊΐον, αἱ 1π ργδθαιϊομο 'ρ886 ἕαϊείαν, 

᾿ὐάδοϊον ἕαϊ, αασηι οὐπηΐπὶ οοάϊοιι φαοίαγ ταῖδπι 

88 6ρ6 Ροβίβααου 5. σϑὶαῦ ἴῃ ρ] αϑηπδηιρθι ἕδος: δοιῖνὶ 
ἰδγιϊα ῬΘυβοηΆ, 4181 8ΘΠΊρΡ6} ΡΘΙ ἢ 80 ]ῖ (6, 6. ἐνεσπε- 
ποιήκη, ἤδη,) 46. απο οἂρ. ὙΠΠ. βϑῦπιο ἔπι, εἴ ᾿π ἤσαν, 

4αοα ριὸ ἤεσαν Ἰῃν} 156 οοα]οῖ ας αὐ 6 σϑϑιϊταϊ!, (ΑΣ 
νἱα. 1, 1. Ρ.. 299.) Νεορῃγ 8 ἴθ. ο85 οΥ ΟΠ ΑΘΘΓΘ ΟΠ1- 
πἶηο ποἰαϊί, 5864 ποίδϑ συδιηπηαίϊοαβ εἰ Ἔχορσοίϊοαβ δ 61-- 

ἀϊτ ποῖ ἈΡ1η66 οομ θα, 6 488, ΠΕ] 16 ἰαιθῃ ρα ηΙ 18 1Π 
ϑϑηϊθηϊαμ ἀγα θοοσ απ ροπείγαηΐθδ ααἰ ἀοοίν! 86 δα ἐπα 

'αδογ θη 68,. 8664. ΘΟΠΒΟΙ 18 8111168. Οἷΐ νορὸ ἔεσθ βοάεπῃι 

ἰδπιρουΡ πον 811 ΘΙ Π]ΟΠ6ΠῚ ἀρτθ858.5 δϑί δ} 15 Ἐσαποο- 
Δ] 15, ἀυὰπι ΙΒ οἰ θοαθ Ῥαυϊδίμαθ οορὶϊ8 αἰθγθίαν, 

ἸΒΡΘΡΑΡῚ μοίογαΐ, ἔοσθ, αὐ ἰδηάθμι δ] απο ΤΟΥ 1615 

ψ γα Θηθ πη ἀδἰίογα οχ αἰυασεηίαγ. 564 μαΐο δχϑρεοίδιϊοηὶ 
ΠΟῺ 88 ἰ15[δοίμ αι 6δί, 4 πὶ (1118, ργαθίθγα απ ηποί, 
αὐ οαΡ. 11, ἀμ ϊνίπιιι5, ΠΡ το 8. ΠΟ 88 15 αἰ ροπίθν. οοπέμ- 

τ, πθὸ ἀπατιϑηὶ ἴῃ ρΥεἰΐα πὶ δου ἱπα τ 51 ν 1}, ΘΟΓΙΠῚ 

δου ρίαναθ ἀἰνθυϑιίαι 5. π6 δᾳ ἀρεγία φαϊάρηι νια οοΥ- 



Ηὐσύθοῦξ ΡΗΔΕΘΤΙΤΌΜ 511, [186 
τίσεπᾶα υἰεγδίαν, 568 1 Λα} Δ 160 ΟρΟΓΑΥ ΠΔ ΘΥΤΟΓΘΒ 

εχ ΓΙρβίδηβδὶ ΘΧΘΉΡΙΑΡῚ Ὑθροίδγθε, (γε]αὶ ομηβϑι τα οἷ 
εαἰἰς πολέμῳ 1, 5. ἀναχωρήσαντες Ῥγο ἀναχωρήσαντας 

ΤΠ; 19. χαϑέστη Π|, 11.) 'π ραν ϊ6}15 απἴδ, ἰθπιροῦῖ- 
θ0.5, ᾿π0618 δὲ 1115. Θ᾽ αϑπιοα] ταρθὰ5. δὰ ΠΟΙ ΘΟ Ρ δ αΣ, 

αύδο 1 ΟδΥπιδηΐα Ὑἱχ 4υϊϑαιαπι ποαΐα ἀἴσερθ δι ᾶεαῖ, 
Ουδα πὲ ν᾽ ἀθαιήτη ἔθ θθ ὁπ ΘΠ 886) ΘΧΘπΊρ]α ΠΟΠ-3 
ἘΠΕ δ οἰ απτιτι8, 1, 5. δΧ πιπΐπ8. ΠΙΡΎῚ Ἰπδου 15. ν εβεῖ ρ 8 
50. 10] ὙΠ --- ΥἹΧ ΟΟ1}18 ογεάα8 --- ὀνειδιξόντων τε, χυοά 
τῇ Ἰηϊενρτοίαϊαν: φυΐρρε, τιϊπεϊγίονι! Οὐαπῖπο οπὶην μὰσ 
Ῥαυεοαϊα τὰ ἀο]οἰαίτιν, τὖ, 4 παβοιπαὰθ νε]ῖδ, ΠΟ 68. 
εἰ ἐγ αδέι ᾿Οὐἱά ααοί δϑιὰ 1, 89., ὉΡῚ δχ πο οοὐϊοα 
(ἰπίον ὑπ608) ἱπερίθ δ! τῆς τε ἀφ᾽ ἡμῶν αἰτίας, 
ΘΑ ἶδο οεἱὲ αἰ νιηδίϊνο (βἰοσὶ Δ}}81 ἰὰ ΟΡβοσνν, Ρ. 271: 

ΘΟ ΙΝ ο δον 68) Τϑροπάδγθ 61ο1! Νεααθ πωρτγολ δὲ 1]-- 
Ἰυὰ τέ, ααοᾷ 1, 96) ποπηῈ}}} ΠἰΡνῚ ροβὲ ἐδέοντο δϑάαπὶι, 
Τοϊα ἐπ 411 δε αἰ ΠΟ η5 δρθοϊμαῖηα ἀθ τ. ὍΡΙ επῖπὶ 
ΒΟΓΙΡΙ ΕΘ αἰβογερα τα ἴῃ νοῦ. ἤόϑηντο, ῬΥο. αὰᾶ 
ἤσϑοντο ᾿τεϑιϊ ποθ γι ογαῖ, σοπη πηθηογαῖ, 118 Ἰοα αἱ τῸΤ᾽ 

ἀπδοὶ δἰἴθτα ΠαΡΌΣΩ ΤΟΥ γα Ργὸ ᾿πηρονἕθοϊο μαῦθπ-: 
δ 5} ῬδΌΪΟ ροβί ποῃ πιαϊ απ ἀρέαϊ!, 'ααϊα ΤΒαοΥ- 
αἰαὶ Ῥσο προρλαβόντες 6 ἀποθιι8 ρε68581πι1}8 οοῦ, ορίγα- 
ἀονοὲ Ῥαυθᾶγαπι ἔογπιαπι προορλαμβόντες, αυατι γαυϊο- 
τοῦ δὲ ξουϊαβϑϑὶβ δᾶ τη ἰρϑαπι Οὗ σαιϑαιπ ἴῃ 11}0}18 τ. - 
ἰδίδιη 6886 αἱ" [ἢ δοάθπὶ οαρίΐα Ῥαγίϊουϊα ες ἴῃ ν ΕΥ» 

015 στρατεύουσιν ἔπ’ αὐτοὺς οἱ Κερκυραῖοι τεσσαράξοντα 
ναυσὶ μετὰ τῶν φυγάδων ὡς καξάξοντες δάδο οἴδαηδα8 
δι} τ πἀποῖβ δατὰ ἱποϊαδενεῖ. 1, 40, 6χ ἀπὸ οοα. δέ 

Ῥοδὲ τῶν ἄλλων Ἰπΐεῖ ἀποοβ δά άϊάϊε εἰ ἐχααϊϑίξαπι νο- 
ὈΔΓΘ ααδίιβ οὔ! Ῥοϑβέ 488 δα ἀϊ του ἶδ᾽ οἷαβ οἱ, οὐτοδδ 

ΟΝ ᾿Βρεοί μηῖπδ. 618. 411 ἀδϑι ἀθγαθῖ ! - ΔΈΟΝ 
41 δυρίά δ᾽ ε586ΐ, “δα πὶ δα ἱπίουργοιδυηθηϊαπι ἃ δεῖ “α- 
χκεδαιμονίοις" ἀποχρίνασϑαι Ι, 144., αοά! ποι προς 

Βαπαπι 8566. Ραϊαί, οἱ συνέβη, 11, 109.,᾽ φαρᾷ 4ᾶθο το- 
σθρίξ, ἔχασα δὰ ἐφόῤμουν 1Π|, 107. ἀποδιδράναν ΤΥ̓́Ζ 46 
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εἰ δῖα πυΐπ8 ρθη ραθπθ βοχοθηΐα, 486 ἱπίδοϊα σθ- 
Ἰφυϊ!, ἀθηϊψιθ δὰ υπυ]α8 Ῥυ θα τ 8. σγαπιγηδίϊοα8. ΟὉ-- 
ϑογναιίοηθϑ ἐ. 1Χ. (νεῖαι ἢ -- ἤ ργὸ καὶ --- καί Ρ. 87. 
ἐαρουῖ, ρτο Ργᾶ68. Ῥ. 88. εἴο.) τη ἰθροα 8. Α αα]- 

Βὰ58 οὐ πα θ8, 486 ἴῃ ΟΡ ϑθγνδίϊοη 8. οΥ 1018. Δ Ρ 6 
ἢ δαπι σομίθοθγαιη8, ἥπᾶχ Β6116 86 ἐδίεπαον, αὶ 

ἀἴϑοοσο ουμὶαϊ, ἰ85. δάθαὶ ερίϑίοίδην Ῥυίογθπι, απδπὶ 1ἢ 
ῬμΙοίορο ἴ, 1. ρ.- 129. δά ποβ ἀδβᾶάϊξ. Οὐδ8 ργοχῖπιθ 
(εΥπιδηΐϊα να πον88 Τ᾿ μα 1418 δα! ἴοπμαϑ ἃ ϑϑοροάϊο 

οἱ ϑομαδοῖεσο ουγεαίαϑ, ἴῃ 1185 αγαθοα Οοι! !εθϑεὶ βεγναῖα 

δαμὶ, εἰ δηθὰ ᾿πἰΓρΠΟΙΙΟ εἰ νοοαϊδίϊομεβ. Δ] Ια 68 
οογγθοίβθ, 8εα 1186 αυϊάειη ταυϊῃ8., απ ορίδηαιη 
οὐαὶ. Αο π Ὁὐπηὶ αυ]δι 6Χ ρᾶγὶθ ΨΕΓΆΠΙ. 6886. ροί- 

εδῖ, φυοά ϑεεροάϊῃ8. ᾿π Ῥυδείδιίίοηθ δἰμγιηαῖ, 5.86. (6 Χ- 
ἴὰπι εχ δαϊϊίοηα Οοιί!εθετο --- Βαπενίαπδ, οοἰαέα ἐα- 

γε ])ιεοβεγίαπα, -- ΘΧΡυΪαθηαπὶ συ Γ8886. ς. Οὐοα81 
ὈΌΚοΡαμ πὈ]4 06 ΠΠ]ΠΠ σθηΐθυ οοπηρα δϑ86ί, αν δϑϑαὶ οαυτθ 
νὰ ἰγροργαρηῖοα ἴθ Πἰρβίθηδὶ δχϑιαρίαυὶ οοϊαμαίβ88, 
αυοὰ ποη᾿ 86 Π1ρΡ6}" ϑοίῃ τη 6886. ἀοοδὶ 40 'ρ8ὺὸ φιοαμδ 
περ] θοίαμα οὗ δηΐε πολέμῳ 1, 2. αἰᾳὰθ ἡμεῖς δή (ρτοὸ 
ἦμ. δέ) 1, 7Ἱᾷ. Οὐμπι ρίαν ἰοῖ ἰδηΐδαπα πα 110 19. δἐϊ- 
ἀϊβ Βα ροιγεϑϑεηΐ υἱ8, δα δὰ Βθηβάϊοίαβ ἰπ Οοιπππεπία- 

7118. ΟΥΙἸοἷ5 ἴῃ. ἘΠαογα θη Ἰεοίουεβ αἰϊεμίοβ τε άθγο 
ἱποθρὶῖ, μι αὐ ποπημ}]α ᾿πνϑηϊμαι8 ΜΠ ξοΡ ουϑαυνδία 
εὐ αυϊθαδοαη Ρ]απ6 σΟμϑΘ πη Ἰ Π2118.5 18. 8]18 ΠΟΠ τη 

ἡ 6ϑ: ἀθγανιπ8. Βαμπαήϊοίιι8 δπὶπι ΠΡΓΟΓΙαΠα τη88, ΡΓ6- 

ἀϊατα πο ἜΧροπαϊξ, ἅη646 ἔδοΐαμα εϑὲ, αὐ ἔῈ 6 δε ΡῈΓ 
δα. παηθγαα Θουπαπ ἀππίαχαϊ χαβρίοθυθῖ, εὖ 588 ρε 

τ ΘΕ ἀοβόλα πὶ ΟΟὐϊο ἢ βουὶρίαγατη ἀπιρ᾽θοϊθγείαν, ααοα 
ἄδην οἂρ. ΥΙ. Ἔχθπιρ! 8. ἀδπιοπδιγανίπηιμ8. Πεὶπάθ ἄς 
ΠΟΠΠ]}]18 ΤΕ 8 σνδιη Πδ 1018. ΠΟ Θἃν απ Ρδ: δαὶ, 
λοδαιίοηθ ἰμάϊοανι. [ἃ αι ραυιϊοα]απι τέ, ουἱ ἃ 
Ὁ δΠ1ο ἤϊτηὶβ. Ἰαΐαπι, Δ ΙΓ τα δβϑἰ ξδίαπ, νἹαἰμα 8, ΠΟᾺ 
ΔΙ το ἀΒΌΓΡΑΙΣΙ Ῥοδ86 Ῥυϊαχεῖ, ἩΪδὶ, 81 ἰϊμ τέ ψεὶ καί 

βθαιρθθίαν,; αἀἰοὶ νἱχ ροίδβίὶ, αιοὶ Ἰοο08 ἴοίποῦς ἰοπίδ- 



Ἤὐὔούθουῦ!ξ  ΡΒΔΕΒΤΙΤΌΜ 511. 192] 

'ψεεῖΐ, ἰπ αυΐθα8 66, 4πθππδ ἀπο πὶ δρυᾷ 41108 εἰΐαπι 

Ηἰβίονϊοοβ δὲ αριὰὰ Ῥοθίαϑ, ἈΠ} δὲ ὨΪβὶ «ορα]Ά, Ι, 4. 

{Μινως) τῶν Κυκλάδων νήσων ἦρξέ τε, καὶ οἰκιστὴς 
πρῶτος τῶν πλείστων ἐγένετο, Κᾶρας ἐξελάσας, καὶ τοὺς ᾿ 
ἑαυτοῦ παῖδας ἡγεμόνας ἐγκαταστήσας " τό τε λῃστικὸν, 
ὡς εἰκὸς, καϑήρεν ἐκ τῆς θαλάσσης. Ηὶϊο Βεπεαϊοίι8 

Ἱερὶ ἰαθεὶ τότε, ηαοά οἱ Ἰδηραεὶ, 4υθππι, δὶ ἃ Μίποθ 
Ρἰγαΐαε. βρίαϊὶ βαπῖ, πο ΟΡῸΒ 510, ἐτέτο ἔθτηρογὶβ ἔα-- 
οἴιπι 6888 ἀϊσαΐαν, πεατιθ ογδίϊουι! πθοϊθη 86 8818. Θ0η- 

νεηϊὶ, ἀεπϊαᾳθθ, αυοὰ δΡαν ββίπηιτα εϑὲ, ποιηθῃ λῃότιυ- 

κόν ΑΥιϊοαϊο ργῖναῖ, θα ΠῸΪΟ χαρά ἄβεβ8θ μηρρθν 
Νατὶ Ἰοῆρα δ᾽ίυὰ εβὲ καὶ ναυτικῷ ἰσχύσας «-. 9., δὰ 
ἀπαδ νεῦρα Βεπεαϊοϊαβ ρυονοοαὶ. Ὅδι᾽ δηϊτα πο 46 
σεσία ααϑάδπι 6]4556, ποῖ (6 οογ 8 ἰδ  γΓοη 118, 864 (6 

οορὶϊβ παν εταῖ8. νοὶ ργαβάοηϊθ8 βθηϑὰ ἱπάεβηϊίο 56ι- 
ὙπῸ δϑὲ, ἰδὲ ποὰ ἀυρίαπι εδὶ, απ σεοῖθ οὐ βίαν 

αὐ οαϊα5. Ηἰἴὸ νεσοὸ Μίποβ πο Ἰδίγομθβ β6η8ι 1η66- 
βηϊΐο, σε δο8 ἰαίγομε, ηαΐ ἴππο τῶᾶγα νϑχαθδηΐ, 80- 

δῖα 5586 ἀϊοθμά 8 οναῖ. (δε δὐίϊοα}! βαθρὶ 8. ἱπ 1118 

Ομ ηἐΑΡ118 ταϊϊο πο Παρῖΐα, νοΐ 1 ν 818 ΘΟΠ16- 

οἴυν8 ἄλλοι προτέρων, ΙΥ̓́, 8. εἰ βουλομένους, ΤΥ͂, 80.) 

Νοπ ταΐπὰ8 ἔα]βαπι αὶ 1ΠἸυἀ τότε, ηυοά Βεπεαϊοίμβ σ. 
5. τερομπῖς, ἴπ νυν. Τό τε σιδηροφορεῖσϑαι τούτοις τοῖξ 

, ἠπειρώταις ἀπὸ τῆς παλαιᾶς λῃστείας ἐμμεμένηκε. Ἐπ- 
ΘΏΪΠ ΠΟ ἔωπο (απδᾶπαᾶο ἰδηά απ) ΠΊΟ8 ΘΙ ΠΟΤ. σ6- 

. βἰδηθογαπα στηδη 81. 868 ἀπὸ τῆς παλαιᾶς λῃστείας μέχρι 
τοῦδε. Ο. 17. Βεπεαϊοίι8 ρτοὸ τύραννοι δέ Ἰερὶ ναἰς 

τύραννοί τε, αἱ τέ Ῥοβὲ ἐπράχϑη μαθεδὶ, 400 τϑΐενδ-- 
ἰὰγ. Φυδο ῬΑΡ Ϊοα]4 6 δ] 810] τεϑροπάθγεπι, Ἰμἰἐατα οἃ-- 
Ῥἰεῖβ.. ὉΠΙΩΪ ΠΟΧῚ οὑπὶ ὈΥδεσεάεηία οἀρὶΐα ἀεβεἐπμαγείυν. 

μκνν᾿ 1, 4256. (ἐδέοντό εὖ 50. (τούς τε.) 75. 84. 1Π, 91. 
. 66. ΠΙ, 67. 4]. ϑεἀ εἰΐαιι α]186 τεβ σγδηιπηδίϊοδο 

πσων- ἀοοίμτι Ἰαϊαῖβθα νἱάεηίασ. Νδυι δἰ ϑβοϊνϑϑεῖ, 
ἄρα τιοπ δοϊαχη πζιῦτι, 8ε 4 εἰΐαπι ποπγδ βἰσηϊβοανθ Ρο5- 
886 (οῇ, ἤδνα. αὐ ὶξ. Ρ. 828.),1, 756. ποι ἄρ᾽ ἀνά- 
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ξιοι Ῥγοὸ ὦρα ἄξιοι δου! απ απ 6886. οοηϊθοϊδβοῖ, Νο- 
48 1Π, 42. Διαφέρει αὐτῷ, εἰ, βουλόμενός τι αἰσχρὸν 
πεῖσαι, εὖ μὲν εἰπεῖν οὐκ ἂν ἡγεῖται περὶ τοῦ μὴ καλοῦ 
δύνασθαι, Ἰερὶ νο] 886: ἡγῆται, ηπαδὶ ἈΠῈ86 ἀπαύυατα 

Ατιϊοιβ βογίρίον. εἰ ἂν ἡγῆται αἰχίδϑεῖ, (864. παίανδηι 

Βϑ ας ΘΠ ἸαΡ 1 ΘΟΠ ΠΟ ΠΔΠ].Πὶ 56 ΡΓΌΥ 8118 ὩΟῚ Ρογϑρθοίδηη 

Ἠδῦογα βαθρίαβ οδίθηαϊς, αὐ ααππὶ ἀφίκοιντο ρτὸ ἀφί- 
κοντο ὟΙ, 78. ργυοραὶ) Νεαμθβ], 86. ἴῃ τρία μὲν ὄντα, 

τούτων δ᾽ ἕν (μᾶπὶ ἰΐα ᾿πίθρραηρσὶ ἰα8581:,) οαπα ΘΔ 1110 

δδϑιι5 δβϑοϊαῖοβ Πηχίϑϑδοῖ: ΠΘα6 δοβάθη ἴῃ ἔου τα} 18, 

40.815 ε8ὲ οὐ προρῆχον [Υ̓, 96. ααϊ εἰωθότες οἱ ἄνϑρωποι 
ΤΥ, 108. (οἴ. 1. 1. Ρ. 110.) τοραἀϊαδϑεῖ. Νόοη πηαρὶβ Ὗ, 

9. 1π ὅτε Πϑαϑβιϑδεῖ, δαΐ ἰδ πὶ 1Π511188 ΠῚ βου! ρέμα πὶ 6 Χοο- 

σἰιαβϑθῖ, 408}18 εδἱ, ἀπὸ μὲν οἵαρ χώρας ἥκομεν, ὅ τι 
ἀεὶ διὰ τὸ εὔψυχον (8ς. γίγνεται), ἐλευϑέρας. Ααά. Υ, 
111. ἔπ. ἈΡῚ οομηπιδία ροβὲ μίαν ροβῖῖο δα ἔσται εχ ῥταθ- 

οοἀ4. βουλεύσασϑαι ΒΌΡΡΙΘΡῚ να]: ὙἹ, 86. 01 ρΡᾳποῖο 

Ῥοβὺ λέγει ἀεἸείο τοῖς δέ ἴῃ τοῖφδε πιιίδὲ (δ νὰ. 1, 1: 
Ῥ. 968.): 46. υδὶ ἴῃ πολλὴν τὴν αἰτίαν εἶχον παετεὶ (αἱ 
να. ΗΙ, 98. ἾἿΙ, 71.): 66. δὶ βοϊθηὶϊαα ϑιιὰ8. σγδιη-- 

τηδιΐοαθ οαπη]υα. ἀ αἷς, Ἰορὶ ἰαθεη8 ἐν τούτῳ δ᾽ οἵ 

᾿Αϑηναῖοι ---- καθίσαν τὸ στράτευμα, 516 τ ρανιοἰρίθππαι 
ῬΥὸ γεσρὸ βηϊΐο ροβίϊαμι, τὸ στράτευμα δ ϊοπα ρροϑ1- 
ἰἰο δα οἱ ᾿4ϑηναῖοι 511, “Ποηϊεηβδ8, παπηρ6 ΘΟΓΙΙΙ 

δαογοϊέμδ οαϑέγω ρμοϑιοταΐ! Ἦο 6 βᾶρθγθ' Ταμίορευθ 
δαΐθηι συδ πὶ πη] ει «ΠῚ ἸσμοΥδΥ οί, ΠῸΠ ΧΙ πὶ 68, 

Ῥᾶθηθ ΟΠΊΠ68, 488 ρτοροϑαῖξ, Ομ] Γα 8 ἰδ} ΒΡρΕΓ- 
{88 4π8πὶ [4]885 6856, (6 ασὔο δάμιπο πῆγα (οαρ. ΧἼΠ.) 
Ῥαποα δαϊϊοίϊεπάα ουππὶ. Ῥγδείδγθα Βθηθαϊοία8 βουϊρία- 

Ταϊα.,) 4ὔδπι ρυδαίοεσε, Ῥ]θυ 48 η6 161 ααϊάθηι, ὉὉῚ. 

σψογάσα να, εχ Ἰοαπθηαϊ π1811 856 118 δἰ Ὀ1Πν1ϊ, σε, ἔδη.-- 

ἔστι τα ]!οσ πὶ οοὐἀϊοιπι αὐοιου [αἴθ ποῖ ΠΘρ! σιάδι 
6888 ἀἰχίε, αυοᾶ μεν 86 οοηδίαραι, Ἐκ φυΐθυβ οὐηηϊ- 
Ῥὰ5 ἀρραγϑὲ, «ἃ ϑίδριδαπο 146 ἀβαᾳὰθ δὲ Βεπθαϊοΐαπι. 

δα ΤΟΥ 415. ογαιϊομοπι γν6] ἃ χπ8 0 }18, ααΐθ8 56}- 
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᾿Ηὐούδουξ, ῬΆΔΕΒΤΙΤΌΝΜ 511. αὐ 499" 

δἴται οοηἰδτηϊπαΐα δῖ, ΠΡεγαη δι, ν 6] Ὁ ᾿πδηϊθι8 πλμ- 
.ἐδηᾶὶ σοηας θα 8 τανε δὰ μα ΟΠ ΠΪΠΟ Γαΐ 118, 4ἅδπ| 6Χ- 

᾿ Βρθοΐεβ8, ἔαοίπλ 6886, : 

ΟΖ [411 ἰρίταν δἰαϊα. σασμι Παθο ργδββιδη ἰδία ΗΪ-- 

οἰοτία δὐϑεῖ, πὸβ ἃ. 1815. ορβουναϊΐοπθβ ποβίγαϑ οὐ ἰἐϊ-- 

οἂβ πη ΤΕΠΟΥ ΠΙ6ηπ| ΘΠ δἰ Πη115., 1π 4ΌΙθῈ8 δἰ μη} τῆο- 
ἄο, αὔο 'ἰπ πδὸ εἰδραίαίίοπα 46 αγὶθ οὐἶοα ἴῃ Τμα-- 
ογάϊάα ϑσδυοθηία, ρυϊμηαμι ἔομὲθ8 βογιρέαναθ Πυῖυβ Εἷ- 
ϑιουϊοὶ θβχϑιηΐηδι!, δἰαθ ἦ6 ΘΟ] ϊαϑία, Ὑ 8114 6 ἱπέθρργε- 

ἰαίϊοπθ: δὲ βουὶρίουιθιιβ, 411 σοῦρθα απδβάδπι ΤΗΠποΥαΙ- 

ἀἰ5 Ἰαπέαπε, πιαχῖπηθ Πίοηγβίο, ῬΗοίϊΐο εἰ 1ιοχίοὶβ 86- 
ΘΌΘΥΙα8, ἰὴ ὙΘΙῸ ῬΥδεοῖριιθ ἀ6 ΠΡ. 18 ππδητι βου ρ 8, 

ἀπογαμῃ (885. πιο, Πουατηῃαα ϑϑοϊδῖουϑβ δσγαρίοβ, ΑΥ. 

ΟἾγ, θδπ, δἰ οδθίεγοβ δἰτ|8. ΡΠ ῖβ ἀδργανδίοβ, 1105 
ΤΑΘΟΘΙΟΟΥΘ8 6856 “ΘΟ Γα  ἽΠπη118, ΘΧρΡΟϑι ἢ δϑὲ; ΡΟΓΙῸ ὅ6 
Ἰιδὰ ΘΠ ΓΙ ΠΟΤ ΤΠΟΠΠΙΠ ΘΠ ΟΥΊΙΠῚ 5ἰο αἰδβρυζαίαπι. εϑὲ, 
πὶ εἰ ᾿πἰεγριείαιηθηΐα ηἰτπι ΔΡ 6118. ἴα ἀεἰθοία ἑπτὰ 
αἰΐα δὲ Ἰοοὶ, γθβῸ]} 18 συϑιηγηδίϊοὶβ δίαπε ἀἰα]θοὶο βουίριο- 

Τβ ΤΕΡΏΡΠΒΗΐΕ5. Ρ6Ὶ ΠἸΒΙΠΟΥ ὈΥΟΥ 68. ΠΡΤῸ5 Ῥεοσίσγαοϊα- 

τοηΐϊυῦ : ἀδηΐαθθ δ᾽ ΟΥἿἶδὶ οοπίθοί 7 8}} δοίθπι δἰ πιοη- 

πῸ]}15 Ἰοοὶβ τπεπηογαῖϊβ,. (αἱ ἱπίευρυποιίο μ᾽ σουγεοία βα- 
ὩΔΥΊ. Ῥοβϑεῃΐ, Ῥάαγίϊπη δἰογα πὶ σομ] ΘΟ αΤ88 ΘΧϑΙἰΠδίδ δ 

Ράχεῖπα Ὥον 86 Ρσοροβιίδε βιπηΐ. ΟἿ] 110 εν αΌΌΓΪΩΗ;: 4π8πη:. 

ν18. ἴῃ δ᾽ Πρ} 15. φαΐ θαδάαμπι στερη8 απλ δηῖοα εἰ Βαϊπᾶ-- 
ηἶίον σεξαϊαίῃ5 (ΕΡΠθίωπν. Ταππ, ἂν 1816. πα. [84η. πο. 19. 

εἴ 18. φοραβοιμν οἵ, ἸπαἸσοτ ταὶ 8 ΠΟὈ18. ἘΠΊ]ΟΏ ΠῚ ἴπ 

ἘρΒοιαπι, Ηδ4]]. ἃ 1890. τι. [α], πο. 76. 77.) δαὶ ἀοοι-- 
6 Ἱπιρυρηαίῃβ (νἀ, ΟΘΠΘΌΤΘμ ἴῃ ΘΟΠ6 15 ΡΒ] οΙορσ. ἢ. 
1 Ρ. 1. 564. εἰ ἢ, ΠΡ. 105. 544.,) ουἱπ8 ἴῃ σον 18 ἀπηδ- 

χἰ ποι Ποοοὶ ἔδοϊπητβ, αὐρυτπθηΐα οοπίγα αϊοία 1π 
ὐἀποϊαιϊομθ8 ρμα5ϑίπα σθξα δ πι 8, Πα ΠΟΏΠΏ]]α γ 6} 
6856 ἔλοἰ 6 Ἰατρίπιαν,) ἰᾶπιθπ ἱπ ϑαπηπια ἀἰϑρα αι] ἠΐ5, δῖ να 
ἴπ πιοῦο, 4αὸ ἐδ ἔομπεϊρθ5. οἱ βυθ51 4115. βουϊρίαγαθ αἰσὰδ 
ἹὙΒυοΥ αἰ 18. δὰ Πα πβαὰε ἰεππριιβ ἰγαοίαϊΐοπθ ἀρερα-- 

ἀμ, 886 ηϑ.πι. ψΙΓοσπ. ΠΟοἰογ χα ἐμ} 1686ἰ., (να, Ἰρβατα 
Ζ]μεγα, 17. Ι 

᾿ς Σὰ 5 --: 

τ, 
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᾿ηἸ Ζυϊου τα ΘΟ Π8ΟΥ πὶ ἔ. 1. ΡᾶΡ. 80. οἱ ρϑϑδϑίτῃ;:) 1π 6ᾶ, 
αυδαὶ ἰδὲ ἱπρυαβϑδὶ δα Π]18, νἱὰ ρουγοχὶπῖ5, θη ΐ πη 
αυδπι πο Ἔχ  θΘ 8 ἜΧροϑβ ΟΠ 611, ἃ ΡΥΐογΘ 116 ποῃ 
ἀπ ογε δὶ ρυϊπιιπι γαϊϊοηθ, αα. 46 5: 6}}18 Ἰοοἱβ α18-- 
Ῥαϊαίαπι δϑὲ, ααῦχι 1δὶ ἀ ΠΟ] ογ 8, απδηίατα ΞΘΡῚ Ρο5- 
8δῖ, ΟΠ μὶ 6Χ ραγίθ δχϑηιπαγθη , ΠΠΟ ἈΡΘΙΙΟΣ 6χ- 

Ρ᾽Ἰοαῖϊο, Ὁ] πθοθββαγία δἰϊ, δὰ δαποίαϊϊομδ5 τεϊθοία 8ἰἢ. 

Ἠεϊμἄθ ΘΧΘΠΊρ|185 δά γ68 ΟΠ ρΡΙΌΡα πα α8 ργοίαςβ, (86 
ταδ] Δαμιρ᾽ια 6886 δὰΐ ἰρϑὶ δὰ εχ οϑηήβουῖθιι8 ποβὶυ 5 
16] αχῖη8,) 8116 βαρ βιπἰπι8, δδαὰδ ΠΟ 6Χ 5015 

αυδίμοῦ ῬΓΙΟΡΙΡ8 ΠΡ γ15, 864 οχ οὐπῃὶθ8 τϑρϑιϊ! 18. 
Τυπὶ ΨΘΓῸ ΠΟῚ 50] ΘΟΓΆΠ ᾿ΙΡΓΟΓΌΠΙ τηϑπ δογιρίο- 
ΤΌΠΙ., 401 Ὁ 1110 ᾿π46 ἰθιῃροῦβ ἴπὶ ἰπσοαπὶ Ῥγο γδοὶϊ βαηὺ, 
864 εἰἴαι Βα ΡΓΙΟΓα δ] φαοΐ, 1 4108 ΟἸΐτα 5ἰομὶ Β88. 

εἰ ατ., περ] ρομίϊ8. ᾿Πα Βα α15, δαὶ, ϑιουὶ Κὶ,, 

Ῥίαπθ πϑρίθχεγαμη8, Ῥγοϊ πὶ ΡΕΡ ΡΘΗ μη18, 
Ιηΐθσεα νϑῖὸ ἄπο ΡΥ] 61 βαπί, πὶ ααϊθι8, 4086 

ἴῃ ΟΡ βευνδίϊοῃιθιι5 οὐἹοῖ8 ΠΟΡῚ 1581 π|18. Π]Θ ΧΙ ΠΙ ΔΙ 

Ῥατγίθπι εἰδοία βαπε, Ηδδοκὶὶ δἰαπ ΒῸκΚουὶ ΘχθπΊρ δ 
ΤΠαου 1415. δ 1115 414 ποΡ 15 ̓μα!]οαπά μα νἀεδίυχ; 
ἴῃ. Πρμθμλμ. ἴθπμ. ἃ. 1820. τι. 6. πο. 2385. 286. 6χ- 

ῬΙοαΐπη8. ὍΡῚ παποὸ βἀϊΐογθιι ἀϑὰϊ βομοϊδυατα, οαἱ 
πθγασα δὰ πὶ “δβιϊπανι, πὶ Ρ] 6 βαπιθ ΡῈ π 6 σομ 80] 1586, 
οἱ ἰδη] ϑβουϊρίαγαμι δ ορίπηογαπι ἢ ΡΓΟΡΆΤΙ ΠΟΥ ΠΊΘΠΙ 

58 ΒΡ 5818 δ! θηἦδ886 48 βθηἰθηίίαπι, ααδηίαμ 6]- 

Β0ΙΡΌ]ΟΓ γα. 1π|6]] οίτ8 δα πα ογεὶ δὰὲ ροβίμυϊατθὶ, γϑοῖθ 
ΘΧΡ Δ Π8886 δ πανί πι8. ΒΕρυθ μη πη8 δαΐθια ρυῖ-- 
χα, 4064. Ἠδϑοκίι5 ἴῃ βου ρίανα ργδαϑίδῃ 551 Ππ|ΟΥ 1 
ΠΙΡΥΟΓαγη ταϑιϊ θη δ 5101 ποπ 56 15 οοϑ. 1856 ῖ, 86] θαμὰ 

ΠΟ ΧΆΡΟ δά βδἰπε Ἰάοπθα οδιδα βργον βϑδδεῖ, {νεϊαΐ 

ὙΠ, 19. πρωΐτατα ῥῬτο πρωϊαίτατα; 91. οι! 58ἰοποπι ραγί, 
ἄν ροβὶ χαλεπωτάτους, 87. τῶν Συρακοσίων καὶ ξυμμά- 

χῶν Ῥτο τῶν Συρ. καὶ τῶν ξἕυμμ., 40. οἸηϊβϑἰοπει νοο. 
αὐτοῦ εἰ νου. ἠμύνοντο, εἰοιὶ 44. ομηϊδδίοπεπι νοοο. οὗ 

μέν; δἵ ΥῊΟΣ διέφϑειρον Ῥτοὸ διέφϑειραν, 50. ἀπενεχϑέν- 
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τῶν Ῥτο. ἀπενεχϑέντες εἴ δύο ρτο δυοῖν, 68. οπιϊϑδίοποπα 
νου. ἠϑύμουν, 64. 68. 70. ὙΠΠ, 60. υαῖοι, 41.) Τ)οἰπ- 
46 φυοῦ να διαταξαα ϊοα (αυο σφαλώμεϑα ΥἹ, 98. 75. 
ἄξαντα Υ, 6. τὰς ἡμίσεας τῶν νεῶν ὙΠ|, 8. οὗ ἂν ὦφε- 
λοῦσι ΥΙΙ, 67. εἰ 4]. ρενεἰηθηΐ,) ποπάαμη 88 118 ἀ1] Πρ ϑη- 
ἴδυ. βιιβί ]1585εῖ. Τυμ αἰοα ποΟηΠΠΑΠ81 π18]6 ἰηΐοτ-- 

Ῥτγείαπηθπία (ΥἹ, 9. Ἰταλία. 4. τὴν ἰδέαν 97. ἡ τετρά- 
γωνος ἐργασία, «οἔ, οαρ. ΧΙ.) οὐἀογαίῃ8 εβϑαὶ δὲ βουϊ- 
Ῥέαγαπι ᾿ἰργογητα 51π6 Ἰάομθα οϑιι88 80]]1οἐα58οὶ (αἱ ΥἹ, 

18..ἀδῖῖ. ἴππὶ ἀθροωτέρῳ ΥἹ, 84. τῆς ἀλλοτρίας 69. ἐδήω- 
σας τούς τε ἀγρούς 94. ἵνα περ 98. εἶεν Υ1Π|, 45.), «ἰϊ- 
Ῥὲ νεῦο νυ]ραίαπι Πίτηβ ρϑιϊθηϊον ἐμ }1556ῖ. Ῥγδδίθσθα 
αὐποίαξίοποα σθοργαρμῖόαβ φαϊάθι Ἰϑοίοσι 8, ἱπ 4αοτιιπι 
οοταπα οι πὶ ̓ ἰρου δα 8 δϑὲ, Ρ] ΘΓ απ 416 8818 ο γα Ρρ08- 

86, “584. Πἰϑίουοαβ ἔθ. ΟἹ Π68 46 6886, πη] Γαγίοσα εἰ-- 

4.6 ἀαδιξαϊομ!θι5 ΟΌποχία ἀἰσο παῖ σθπεγα ΠΟΙ 6588 1]-- 
Ἰυβέγαϊδ. ἴπ 8118 θἐϊαπι ΕἸ ΟΥῈΠὶ 8 86 Π81 ἈΡΟΥΓ 4556 ν᾽ δυὶ 
Ῥἰαν 5 δὶ ἀφοϊαγαν π8.. Ὁ Ὺν 

ο Βερδίαὲ ὑξ ἀδ ὨΜΐπηο νἱνο εοηπε ργαθϑίηἐἰβϑί πο οπ- 
πΐαπι, αὐἱ ἱπάθ ἃ ϑίθρῃδηο εἰ ΠΌΏΚεγο ΤῊ ΟΥἸαΙ ορε- 
τᾶτα πδναγιηΐ, Ἰοαπδιπαν, [π|π|. ΒΕΚΚοσο. Οἷἱϊ απ 
ΠΟΙ 801 τ ΠΟΥΟΒ ᾿ἰδγΓῸ5 οοηρεαγδβϑαί, 866 118 δἰα16 ΡΥ1118 
«ο1αἰϊ8 εἰίατι δα αταεοα οὐυγίσεμαα αἰεγείασ, πονϑηῖ εἷ 

ῬΓδεοϊαγαπὶ μαϊὰ8 βου! ρίογ 8 ΓΘΟΘ 81 0161), ἃ ϑίθρηδηϊαηἃ 
ῬΙαυίπγαμι αἰνθγβαπι, Θχ θα. ΟἸΪπ5 ργϊμααπι τη δι1- 

ἴὰπι ποὺ δβῖ, αποα βουιρίαγαα ἀἰδογθραη 8, 486 ππ0- 
Ὠδαι6 ΡῈῚ ἐχθηῖρ]α 1105. πα. Ῥαγ. ἀΐβρογβαα ἰερθραπ- 
αν», οοἸ]Θρίε, (οπηῖεβὶϑ ἰαπηθη 118, 4185 64, νοι εἰ τηᾶ- 
Ἀϊπηᾶ ΕΣ Ρανίθ εἰΐδτη αιιὰ8 4118 βαρρϑάϊἑαραϊ, πθὸ γϑτὸ 
δἔϊαπι ἡ όσ ΘΟ 18. νεΐθυ πὶ οΥαΠ. Π] δἰ] σοσ τι ἰοοἰ5). Ποῖπάθ 
βου ρίατα Ρ] αν ππογαπι δὲ ορἐϊπιογὰπι οοὐΐοιαι, ΡΥΪὰ5 πιὶ- 
ΤΌΣΩ αυδηΐη πεσίβοία, οἱ μα αΡ Ηδδβοκίο φαϊάθιη, αυδη- 

ἐὰ πὶ Ρ8Ρ δσγϑδξ» τϑβϑιϊαΐὰν Ιοηρα Ρ]ουίβαιθ ἰπ 108, αὉὶ πᾶ- 
ἰατα δἰ ποι Οδδίαραΐ, τεοερία εϑδὲ, Οὐδπαμδηι δἰΐφαο- 
68. νεῖ μυῖα οἀϊίουί8 οοπδβίδηἰαπι ἀοϑι ἀθυαπι8., αΐ 

12 



185. ΟἹΌ ΑΠΌ ΤΗΌΟΥΡΙΡΕΜ ΕΜΕΝΡΑΝΟΌΜ 
αυὰπι φυλοκρινεῖν ΥἹ, 18, οἱ πάντα ὑπόπτως ἀποδεχόμϑ. 
νοῦ ΥἹ, 58. τεριυάϊανι!, 11, 9, εἰ 40. ἠμύνοντο. υποῖδ 
πο! δῖ.) 48 6. ΔΡΠΙΟΘγ 6 Ῥοί 8 ἀθθαραῖ, 44. 50. εἰ 70. δὰ 

παραὶ, φαδθ τηοο ἀρὰ Ἠδδοκ. νἱταρογαία βαηΐν  Ὑ6- 
γι 6 πὶ 1 ῬΟΒίθ ΟΥ118 πηαχῖηθ ΠΥ 15 πα μα ΤΑΓῸ ἴπ 

σοπίγαυ αι νἹΠὰ1 Ἰποἱ ἀξ, ταῦ 8118 110}18 Πἰτη8 ραν, 
αἱ βου ρίανατῃ ΤΠ. Καῖ. εἰ Η,; δαΐ βοϊουαπι Ὑαῖ. εἰ ἢ. νεὶ 

γαῖ. εἰ 1{., ἀὰῦ οὐ δὴπ πιπὶτι8  αῖ., 4108 ποπμ απ α΄ πδτα ατι1-- 
ἄδπὶ ορίϊπια ρταθθ να, 884 ΠΟῊ τᾶτγο οἰΐδπι ἀθργαναῖοϑ 6586 
σᾶρ. [Υ. νἹάϊηγη8, 6], 4.86 ἴῃ ΓΘ] 118 οὐ αἰ 8 ΠΠ τῖ8 δῖ, 

δῖπο ὉΠ4 Ἰἀοηδα οαιι88 ργααίθνγεῖ, 510, αἰ ἸοοοΒ συ ΊΟΓ 85 

οδΡ. ΓΥ. ἰγδοίατοϑ πο ΟΠ δηη115, ΕΥ̓͂, 78. αὐτὰ γαῖ. οἱ Τί. 

(φυῖθι5 6Χ ΓΘ] 4 018 80115 (. ΔΕ] ρα] αν) ἴῃ νν. τῶν μὲν 
ὁπλιτῶν περί τε τὴν Νίσαιαν ὄντων καὶ τὴν ϑύλασσαν ἐν 
τάξει Ῥανιϊουϊαπι τῷ ΑὈ θοὶΐ, ααϑηα ῬΕῚ ἐγαϊ θοι οΘ πὶ ῬΓῸ 
“περὶ τήν τε ΝΝίδ. τεοῖθ ρῬοβϑίϊαμι 6586 ποὸῃ μοϊογδῖ, 'σηο- 
ταῦο, (ΟΕ τὸβ 1. 1. Ρ.. 800. εὐ ΤΕ 18]. εὐ Επιν.. Ηδθτγδοὶ. 

629. Υ, 18. συπῃ 1ἰ, αι, Ἡ. εἶναν ἔτι Ῥτο ἔτι εἶναι οἱ 
Υ, 28. οὐπὶ 1ἰδάδιη ἄνευ τοῦ δήμου τοῦ ᾿4ργείων εχᾶ-- 
γαν]ν, ροβίθνα5 μαπα ἀπθῖθ, φποα νυ]σαίαπι ἄνευ τοῦ 
δήμου τῶν ᾿Δργείων εο οὐϊο Ῥευβθαπθρδίαγ, φαοά Αἰ 
αὐοησα 1π (4168. σθηινοβ ΘΟ ΠΟΘρουμΠΐ, 4105 ΤΡ Πᾶ 

οϑὲ πὴ διαί ἴῃ ᾿πίροϊία απιόγαιθ βίον τὸν πό- 
ἐρυ τοί, τῶν Πελοποννησίων καὶ ᾿“ϑηναίων ἴῃ τὸν πόλ. 

τὸν Π. καὶ ᾿40. ταυῖα556, Β..5Ε ΔΘα 16 Ῥαίθηΐον τὴν γὴν 

τῶν Παῤῥασίων Υ,, 88. τοὺς πρέσβεις τῶν Βοιωτῶν Υ, 
40. τοὺς πρέσβεις τῶν ᾿Αϑηναίων ὟἹἼΙ, 7. τὸ πλῆϑος τῶν 
᾿ἀργείων Ὗ, 59. τὰς ναῦς τῶν Συρακοσίων ὙΙΠΕΠ, 87. εἱ 

ΑἸῖα Πα] 8 σΘμθν18 βδεχοθηΐα ἰὰ}1586, ἰδ 118 δἰ Ἰουι Ό]ΔΠ- 
αἰαΐαν Ὗ, 48. ἡλικίᾳ μὲν ὧν ἔτι τότε νέος, 4υοἀ εχ 115- 
ἄδην ρον 18 ρθε ργὸ ἡλικ. μὲν ἔτι τότε ὧν νέος ἴοτί45- 
815. ν6] 810 σϑιϊπθηο. 57. ΤΠγβ8 ΟΠῚ 1188 6 πὶ ἐγιθ8 
ἀφεστήκει Ῥτο ἀφειστήκει εἰ ῥτοβθαίαχη οὶ (οἵ. 1. 1. 
Ῥ- 9928.), εἰ 58. μετὰ τῶν ξυμμάχων τοὺς “ακεδαιμο- 
νίους χαταβήσεσϑαν Ργο τοὺς “ακεδ, μετὰ τῶν ξυμμ-: 

! 
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καταβ., αυὐ νυΐϊρανὶθ ονάο- οἱ }1}15 ΤΠ ον αἰ 8 Ἰοοἱδ8. (6. 
6.1, 105.) οουρχοθαίων, δὲ παῖδ ουμι δοοογητηοάδ- 

του δϑὶ, φυσμι ΡΟΡῸ 8, οἱ ἐπι ρον πλ δϑὲ) ΡΥ ]ὰ8 πο-- 
χϊηδηθυ8. 311. Τατ μπᾶ αυϊθσθπι. πγυϊαῖϊο οϑὲ ἐπι- 

λείπωσιν ἴῃ ἐπιλίπωσιν Ν, 108.., 564 πὸ δα αυΐϊήεηι, εἱ 

χοροὶ ἰῳ ἀἸοδηγ55. πὲσεβϑαυία. ἢ. ὝΠ..ς. 40, Ἐπὶ γὰρ, πό- 

λείᾳ --- μέλλομεν ἰέναι μεγάλας --- οὐδ᾽ ἂν τὴν ἀρχὴν 
τὴν ἡμετέραν εἰκότως ἀντ᾽ ἐλευθερία προςδεξομένας ργῸ 
Ῥοπίγεπιο εχ 11, γι. Η. προςδεξαμένας ἀδέ!τ, αἰαὰς ἄν 

» 

Ψ"»ν 

δαΐαγο ἱπποίατ δά εὸ ξαϑιϊαἶς ν΄ αἱ εἰΐαπι Υ, 94. οὐκ ἂν 
δέξοισθϑε (ποπ δἐἐϊ8 γϑοθρέτ ἢ) ̓πιν 1118. Οπγ Β 1015 ἢ. 18. ἴα 
οὐκ ἂν δέξαισϑε (ποη: ΓΘΟΘρΡΕΓΙ 118) σαυϊαν θεῖ, “οἱ, Ὠλ1Γ6-- 

χὴν, αυοα Υ, 15. γνόντες νῦν μᾶλλον ἂν ἐνδεξομένουᾳ 
Ἰπ!δοΐατα, γε] α! , ΟΣ 1. 1. ρ. 160. ϑδερίυβ δἰϊατα 

αι. εἰ. Η. 530105 ϑθοι [8 εἴ) νεϊμὲ θα Εν ἴπ 86- 
ἀππα μᾶν!, τέ, αυδτὰ Πὶ 0.1 νϑμθπιθηΐθν ἀπηδηἴ,), Ἥνι8 
πὸ δχ 115 ᾿Ἰπϑοιὰϊ Ὑ11,.1. (0 18.) 11. 18. 20. 956. 29. 88, 

48..4]. Ῥείμάθ ΥἹ|, 5. εἰ ΥἼΙ, 88.“ ἑαυτοῦ ρτο αὑτοῦ, 
εἰ 7..αἴᾳαθ 16. καὶ ναυτικὴν καὶ πεζὴν (στρατιάν) Ῥτο 
καὶ ναῦτ. καὶ. πεξικήν 6Χ᾿ ᾿ἰδάδπλ Θχαγαν, φαδπημᾶια 
ΤΩΘΠΊΟΥ 6656. ἀεραραΐῖ δογυπι, 4086. οοπΐνᾶ ἹΠοιηδηὶ 

Μαρ. Ὑπαουἄ!ἀϊ ἰαπιθη. πεξίκός θη ΔΌΣ ἀἰοδ θη. 68 
ἐπιογρυθίθϑ δὲ ὨΌΚογιβ δὰ ΥἹ, 84. ἀϊδραϊανεγαηῖ. ΝῊ, 
946. εχ γαϊ, εἰ. Ἡ. Ἰηΐον καὶ εἰ λῃσταί Ἰαἰθνροϑυὶῦ ἅμα; 
ηυοά, τὲ ποῖ ΕΠ οΌ] εν Ἔχοίάθιθ, ἰΐα ἃ οογγεοίογι 8, 
αἱ δο8. 11δύοβ ΡΠ. ΧΆΡΟ .Ἰπἰοροϊγαηΐ, εἰοραηίίαα, εἴ 

Ῥοευβρίουϊιαιἰβ οατι8α δα αΐ ροΐογαῖ. ϑιδιϊπι ροσὲ ργὸ ἐπέ- 

“πλεῖ. (ἐπὶ τῆς Κερκύρας) 81 ητ9 Η. παρέπλει, Ναϊ, ἐπι- 
παρέπλει μαρεὶ, ποὴ τηδρὶβ ἰδο αἰἰδυαίναπι ργοθαπάμηι 
οπδοιιυ8, αϊ, δηΐπη ογμΐηο ψ Ρα οατῃ ἀμαθὺ8 ΡΓᾶθ-ς 

Ῥοβι οπΐ θ8 σομ βοϑία, ἐπ 48 τδοθηἑίονθθ ΟΠ η1}}} 
Θυδθοῦ!! νεἠιιϑίδί θη 58} ΠΟ 18 418 Θβὶ νυ ΘΓ ΐ, Τ]11}18 ἃ Πγ 8 ἔν 
Νπη εἰ δοίιι8 ἐσιδιαφέρειν ὙΠ, 8. εἰ συνδιαπολεμεῖν 
ΝΠ, 18. Βυρρβα δι, πὰ πα εο ἱδηίατα οοη 468, τ γ61-- 

Ρα, φυΐθιι8 “ϑομπϑίθὺὶ Ἰεχίοου. ςαυδὶ, εαπὶ ΒΟΚΚΘΙῸ 

« 
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6157 Οὐπ 8οῖο αῖ. Ἰἀδῆϊ σαισϑι8 ὙΠ, 27. αὐεἰοαϊατα 
δΐο πολὺ μέρος «ἀα 16}, Πἰσοῖ, σαν ἰδὲ ροιΐα8 γαίας 
αυδπ ἡπασηα ρᾶγ αἀἰοθπάτιπι δἰ, δηΐπηο ὨῸπ΄ δοποῖ- 
Ρίδιι8. Ρνοχίπιο οαρίτθ 'π πόλιν οὐδὲν ἐλάσσω αὐ- 

, φήν γὲ καϑ' αὑτὴν τῶν ᾿Δϑηνῶν (δὶ γέ ργὸ ἱπερίο᾽ τέ 

εχ ἢ. γϑοίθ εὐϊίυπι, αἴθ. θείαι ἐλάσσω ρτο, ἐλάσσονα 
δχ δούδπι ριοραπάμπι νἱ δῖαν, 4 αομΐδπν ἰπ πο ποιηΐηδ 

εἴ ρ᾽θυϊϑαιθ Αἰ 115. ἔου πιᾶ8' ονα, ὀνερ; ονὰξ ν᾿ ααϊθαθ. Χο- 
ΠΟΡ ἢ ΟΠ ΠῚ δι ᾿ηθὲ, ΤΠ πον 485 ἀϑρθι μαῖα 5. 6856 Γθ-ὶ 

Ρουϊταν, αὐδηπαμδηι σλέονα, πλείονες, πλείονας ἼΘη 5ρΓ6-- 

νἱϊ, νά. 1. 1.0... 228.} φασι Ρ]δυΊ 46 Πρυΐ τῶν ᾿49η- 

ναίων, δαῖ. 50 ιι5 τῆς ᾿Δϑηναίων Ἔχμϊθεαῖ, ποι ΠπΪο, 
δἰσαὶ ΒΕΚΚ., 566 .11115. δα! διαὶ ΠΠΟΓΈΠΙ σΘΓΌ; Π8ΠῚ. ΓΒ 

πορ πιΐμοῦ «ἐπε πἰοηδίδιι8 ἰατὰ αναθοθ 4υαηι ᾿να πὸ τς 
οἷδ ἀϊοίξαν. ῬΓῸ πο ἸΉΠΊΟΥ τὐγ 8 κΕἐ]ιογεῖθηϑιτι; αἴαιιδ 
Βὺς τηοάο 8ῖ βογίρϑι ΤΠ μον ἀ 4685, φαομιοῦο {π᾿ 4}118 τῶν 
᾿Αϑηνῶν, ἴῃ Α1118 τῆς ᾿ϑηναίων δοννῖρὶ Ῥοϊιονῖι, ἴδοῖ!θ 

ΔΡρανιθῖ. Μαρὶβ8 αυιϊἀεὶ ὅτι οὐ πολὺ ἐνίχων ῥτο εἰ μὴ 
πολὺ ἐνίκων ὙΠ, 84.: (πατῇ Ποὺ ὅτι οὐ πες ἰθῆιθγθ οὐϊνὶ 

Ῥόιαἶ856 νἱάειαν, οἱ οναιοπθη ναγῖδῖ:)- δία 6. ὙΠ, 80. 

ἐπειδὴ γένοιντο ἐπὶ (ρῦο παρὰ) τῷ ποταμῷ (ρταεβογίΐαι 
ἀασπι 8ἰαιίτι 8βθαυαίαν παρὰ τὸν ποταμὸν ἴοιεν). ψΘναϊα 

αἱ ἴῃ Εἷς ἰατα δὴ οὈϊοηαανα, ἰἴα [πὶ δος ΠΏ σᾶρ. 80. 6Χ ὕπο ᾿ 

ψαϊ. βεγρογαπι μετεπέμψαντο Ῥγὸ μετέπεμψαν Θά! μη 

6586 ἀοσθηξ 4πὲ6 ῬυΚοιαβ δά ὙἹ, 88. πὐποῖανι., Να- 

46 οὐπι ὑπὸ αῦ. ἐλ ΒΕΚΚ. ΨΗΙ, 6. ἔμελλον πέμψειν 
Ῥγὸ ἔμ. πέμπειν, πὰ Ὁ] 10 τηΐπὰ5. δ αΐθα 5. ]αῖα γα ϊοπὶβ 
νάνι οίαιθ (48 φαὰ νἱὰ. 1. 1.0. 270.) 19. καὶ αὐτὸς ὅταν 

προςβάλῃ --- πείσειν Ῥτο καὶ αὐτὸς ὅτι ἣν προςβ. --- πεί- 
δεῖ βου1)ε8. Αἰφας ἰδ]|1ὰ δχερ!α.}. ὙΠ, ποπ᾿ Ρᾶῦοα 
ἐχϑίαδηι, Οὐυἱά, αποά [1810 ουβϑεοιῖαβ ΒΕΚΚοΡα8 ὙΠ) 78, 

αἴσθεσθαι, 4ποα 8ῖ ἴῃ ομηπίθυ5. ΠΡ 15. Ἰδσ θυ θίαι", πϑιμὸ 
δι δηάανδ ἀυδιιανοῖ, ῥγο. αἰσϑέσθαι οὐΐα ἢ, φαδδὶ ἀπξ 
ἀθδπι ΤΒαον 465 αἴσϑομαι Ρτὸ αἰσθάνομαι αἰ κἰββεῖ, οἱ 

Τι 116 ποῦ ἐϊοναῖα. Ὑ1Π, 11.,. Ὁ} ἴρ86. ΒεκΚ. ὁπηὶ ἀ6- 

μι 
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Βογυἶδ, ξαϊϑασαι 11 ̓πὶ δοοθπΐππι Βαρεγεὶ, Ὑογαμ οπι-. 
ταἷπο ἱπ 8] θ5 5:0: ποιὰ σοπϑιϊι δ, 516 ἀπὰπι δῃηᾶοπηῖ- 

46 νἱται Υ, 86. (οἵ, 46.) οὔ (888. γαὶ. εἰ 1. ἐξε- 
ς» οἱ 88. δίᾳαε δ1. Ξένάρης Δρρεϊ]ανὶὶ. ΙΥ̓́, 198. 

φυσπίαμι Ῥτὸ Ἐρετριέων τ. Ἐρετρίων Βαθεὶ ἱπάθ Ἐρε- 
τριῶν εἴξδοῖς, Ιἀδπααθ ὙΠ|, 96. βθπιεὶ ὃσ γαῖ. εχα-- 
γανὶϊ, 868. 19 1θ]άθπι ἀΐααθ 1, 18. οἱ ΠῚ, 60. Ἐρε- 
τριέων ἱπιαοίατα βεγνανὶι. Ῥαγίίεσ τωριῶν ὙΠΠ, 28. 
οὰπὶ ὍὯΠῸ ἴνδ0ν., 88118 τηϑ]ο Πἰτο, δαϊάϊξ, ἀυδπάπδπι 
1, 18. Ζωριέων ποι 8ο!οϊϊαναγαι. (ΟἵἍ 1. 1. Ρ.. 9929. 
δὶ α446 Εὐβοέων ὙΗ1, 91. οἰδὶ, 4υδθ ἀδ' Πλαταιέων ἀϊ- 
χίπιαθ, πόοη ἴα δογία 6886 ἴπ βου ρίῃγα ἀϊβογεραπίο. δὰ 
1, 9. ν᾽ ἀεθῖπη5.)ὺ Αἰααθ οἰίδυα 8116 πο }18 ἴπ 1416: 
ἐϊατα ΤΠυογαϊ 18 ρεοοαϊᾶ, 4υδα οογγοοίΐομθ Θρογα οαῚ- 
Ἐἰβδι απ δραῖ, ΠΟ 8051 }}1, νοϊαὶ παραγίνονται 1, 88. 
ϑαῤῥεῖν ΚΙ, 11. ἐξαλλάττειν Ὗ, 71. ταράττεσϑαι ὟΠῚ, 71: 
46 φυϊδιδ οταπίθυβ οὗ, Ρ. 1. νο]. 1. ποβὲγ. ε4.) ξυγκλεῖσας 
ΚΞ 79. ̓ (φαυπι Δ} 1}οὶ, Ῥυδδίου ΥΙ, 84:, βἰοαϊ πὸβ 1, 1. 

Ρ. 919. ϑυδδίγηι8, 5) ῬΓῸ εἰ ροβαϑγὶ.) εἰρῆλϑον ΥΙ, 2. ἃ]. 
1η δι διι8. δαξθη, ἀροβίσορμὶ ἀ8ὰ δ ἰδ] 5 ππὰπαάδηι 
ἃ ΨΌΪΡΑΥΙ βογίρίαγα τϑοθϑϑίϊ, Ἰἰσθῖ δἰΐδηι 181 οοαΐσ68 886: 
ΡῈ 811 βαρραδαϊίεπι, εἰ δὰ ἢοβ, δἰϊδηγδὶ αθδπὶ ταῖϊο-- 
πθὰ ἴῃ ἰδ] θ.5 ΤΉ πον ἀ1465 ἐθημοῦὶ ἴῃ δ ΏΡ.}18 ποπ α1-- 
ΧΟΡ, ογαιϊο δοοοιϊπιποάίδηάβ 811, (6 8}}15 πομπ 18. 

ΟΥΠΟΡΓΑΡΠΪοΙβ αυδαβεϊομῖθι5 νυἱα, οαρ. ΧΙ].) 844 εἰΐδπι 
ἴῃ τπαϊουῖθαβ τϑθιι8 οομβίαηἰϊα ΒΟΚΚΟνΣ βαριά θ. ἀ681- 

ἀοταίασ, Ἐθηῖπα ἀατπι ἰδηΐδη.) 4 απ ἐδ. οβίθπ αἰ πλι8, 
, δΝαῖ, εἰ Ἡ. δαποίοτι οι ἐσ Ραβ5θὲ, 1 510ὲ ᾿οομβθῃίτα 

νοϊεραΐ, εἰΐαια 11, 8. ἴῃ ἤμ. οὐ 115. Ἠοϊπιβημο εἴ 

Βεπααϊοῖο ἤδη ἔχων, ἢ δι᾿ ἑκουσίων, 40. ἐπηρώτα ρτοὸ 
ἠρώτα εἰ ὁ δὲ γραμματεὺς ὁ (απο Ϊπ τε] φαΐο Πρτῖβ 

ἀδεβϑὶ). τῆς πόλεως, 97. τοῦ αὐτοῦ ϑέρους. τούτου Ῥτο 

ἐν τῷ αὐτῷ ϑέρει τούτῳ εἰ ρίπιτα 4110], 4ιδθ, δὶ ᾿ἰρτι 
ΟΠ τΤεβριοἰαηΐαν, νυ]ραία χα ϑιίογα δαηΐ, ἴῃ ναΥ- 

Ὀουιμ οοπ δίϊομεπι γθοίραγθ ἀθροραὶ. Ἠς οομίθοία- 
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τὶβ, 4188. 10 Ρὰν οἴδὶ, ραϊοδϑ δὰξ ρυΟροβαϊε δα ΔΡ 

4116. ἀθϑαμαρϑῖῖ (οἷ᾽ οἂρ. ΧἼΠ].}, απὸ ἰδοθηγα8, Ἐχ- 

Ῥ]οα το ΐ: ααΐθαι ᾿πῃ ΒΘΚΚοΥὶ ΘΧθιρ] αγ8 ἰδία τι θὰ- 
ἰδ 18 ΘΟ πϑυ] τη, φααίθη5 ὙΥ̓αϑδῖι8 οἱ ῬΏΚΟΡ5, 408 
Ρτοαΐ Τον8 Γεὐεθαῖ, ἃ Ια] δα ποῖα586 ἀπ νίπαμ8, οἱ ρΡοΣ 

βρθχογαηῖ; Ἠδπὶ ΒοκΚορὰ8. ἴρ8θ Ὧθ. νου! ααϊάοπι 

πδααδηὰ ΒΔ Ια1, πα θἔϊαπι 486 ἃ Καὶ ἰδίθαηα κορο, Ηδ61}- 
χτηϑπηδ, ἢ δοκῖο 8]115η71|ι6. ροϑὶ ΆΚοραμα δα δηπποίδεϊο- 

Ὧ65. ΟΠ Π01165, 1} δέγαμ 85. ρυοροβιϊα ϑγδηξ, ᾿δοίοσμπι ἴῃ 

Ἰϑιτη. ΧΟ βδιξ, ἱπ|ο. ᾿ρβία5. ΠΌΚΟΥΡῚ πΟΒΠ}]6 8. Ὁ1}1881-- 
τῖὰ8. δ ποία οὐδ, αἱ 46 χατὰ λύγον (κατ ὀλίγον) ΥἹ, 
84.,. ΟΠλΒΙ δ, 8:0 τὲ 1] δγ 8 ἰοοἱΒ ἰθ. 0 ἱπίσγρχοιϊ- 
θυ5 ἀεϑ μεμα 6586 4 Ρ ἃ Ὑἶδ, ͵ 
-ῦο Ομ86. 4αῖπι 118. δ᾽πὲ, ροβὲ Βεκκονὶ οἀϊείοινθια, ΠῚ 
Θ85 δμιθπά δεϊο θη βου! ρίμ 86 81 ϑρεοίθηη8, οὐκυόα ῃο- 
4 ρταογθρία Ἵβϑὸ [α θαι, πονὰ ποπ Ῥοΐουῖε σα ροσῆσα 
νεθουι. ΝΠ] 41186 8οῖα οοταμηθιμογαηα βαρρυβαηΐ Ὠίη-. 
ἀοΡΗΙ δχθιαρ α, ἴῃ 118 ὕἀσαθοα ρ]θγηηπ6, δος ἀρυᾷ 

Βεκκοραμι Ἰοραμεαν, δχοῦβα βαπί, ὨΪδὶ πα] 4} ΤΠ] 10. 
ΒΟΠΠΏἢ]α 6 Χ ν Ὡ] ραν 1.5 11 15 ἐγ ορϑογαηξ, 4.86 ΘΟ Γ6ο- 

᾿ἄομϑ 26 που δα ΊτοΙ ροβίθδ 1216]16χὶξ.,. δὲ ῥϑποδθ δἰᾳπος. 
οοπϊφοίαγαθ, δἔαιι6 Ἰμαϊοία ΠΟ Βρθυ θα ροβί νη }8 Ρ]α- 
δαμὰ αϑάϊια ὁ ιαύαιές "ἢ οἰ ᾿ 
οἷ ΓΠΙῚΟΣ 

Ὀΐρ. ΧΙ, ΟοἸμηη165 ΓΟσοϊδ6 ΟΡ οα 6. δᾶ ΤΗπον ἀ  ἄθμι ἜΡΔΙ8:᾽ 

᾿Ἰαΐδλθ; 4ααγαπι οα΄, 486 ἸΟΉσΙΟΥ ΒΓΘΥΙΟΓ ΩΣ βορία- 

“σά ΟΡΥδρίογπ δ πι 8586, εὐδαϊε, τηαχίηταπι Εἰὸ πγ0- 

ἫΝ ᾿μαδηϊαπο ΒαθοΓΘ ῬΠ]αΣΙ 118. ἱπτΟΓΡ ἴα ΠῚ ΘΒ 15)" 86 1 

ΨΕΙ ᾿Θνδθοα 86 ἸπΓαβοΓαπέ, οϑίθμ Ἰαγ, 

ἔξρνυν- απδ6. ΘὩ {{Ππ| ΠΟ Πτπιπ] 6πΐᾳ ἕο 68 Ῥηπογάϊαις 
ἀϊοιϊου δ. δἰπὶ, αἰᾳὰθ αὐνγυτα Ηὶ ρα δἴχιθ Πππρὶ αϊ δας 

Δ ἘΌΡ ΙΙ - οἴ ἱπααϊηδί!, ἴατη νϑγὸ ποι δὐἰϊατηθηΐατα 

ΕΡΕῚ δά δὰ 1105 [οπίθβ αἀθαποβ αδἰᾳαο τθοὶθ αἰθπθοβ 



4} νὰν εἰ, τ ᾽ ἂς 

ΔΌ ΤΗΌΟΥΡΙΏΕΜ ΤᾺΑΝΘΙΑΊΤΑΕ. 4137 

ΟΡεδδρθαπὲ, ἀθοίαγαύε "διὰ αἰπημϑ, Ἐχϑίδης νοτο οἰΐδηι 
ΒΘ ΠΘΓΆ]68. αὐεϊβ οΥ ἰοα 6. 1οραῈ8, 4188 αδπηπδπι Ρ6Ὶ 86 

ἢπ οαλπῖθιι8 βου ριον θιι8 γ8]ΘΡΘ ππϑη βίαι δϑῖ, ἐδιηθα 

ῬΙο. ἀϊνοσβα ίατι Βογαπι ᾿ρβογαπι αιδῖι 1] ΥΟΓ τ πδηιι. 
βοσιρίοσαμι, πὰ αὐ θ5 ΘΟΡΏτα ΟρΘΓὰ ϑθγγαία βιΐ, Πδ- 
ἴαγα Θἰΐατι 8] 6 4:18 Ρ] 18 διαοίου 185. αἴθ τποπιαπίϊ 

Βαθεπέ, Ι͂δτὰ 4πιπὶ βθοαηθ τη 68, απᾶ6 Ρ. 1. νοὶ. 1. 
ἀϊθρυϊαία βυπὶ. ἙΠυοΥ αἰ ἀϊ8. ποο “δὲ ρυορυῖαπι, αἰ Βνε- 
νἱϊαι 8: δἰ ]οβ,8ϑἰηηιι8. 8ἰΐ, εἰ τηα]ΐα χηϊπ8 οομϑαδία ἀϊ- 
οϑμαΐ σοπογα δηγθὶ, δ86 στθρι]δθ, 4186 ῬΑΓΊΟΓΑ τιδὶἐα 10 -- 
τἰθὰ5, Ὀγενίοσα Ἰοηρσίου θα Ῥυδθίευνὶ ρθε ηΐ, ἀρὰ πο-. 
βἴ αι σου] ρίογεζα σαρβια Προ 58: π|6 οὑβευναπά δ ΘΓ αΠΐ, 

Ἑδέϊαπι ᾿δ8ὺ δαϊηι, τ τα {18 1 .10015 8: γαν 8 ν Ὲ ] 1η- 

τογρυθῖῖθ5 δ ρεγβριομιαΐθη. δαἀϊαναπάδηῃ βογιρίαγα 
Δ αυδηΐματα ἱπηπηαΐαγοί., εἰ τηδπχίπηθ νΌ068 αυβθεδηι 

δὐδεγεπίαν. π66΄. ΟΠ σ᾽ πιιι8, 81: 486. νϑυρ,. 4.86 
β8αἶνο βθῆβα. ἃ068868 μοβδϑίῃηϊ, ἰπμ Ὀομ 8 δααοί οοὐ!οίθη8 
διῦ Ῥγουϑαθ Ομ ἐπα», ἃπξ 4115. πυϊθυβάδμι ἱμά]1ο115 
πΟπ πἰΠ118. ΟὈΒΟΕ 18 βιϑροοία το ἀαπίμν, δα, Πῖδὶ σιεὶς 
νὰ δὐσαπιθηΐα οὔδίδηϊ, ῬΤῸ ἱπίογργοίδιπθη 5. πα θα πα 
αἰχᾶθ. εἰϊοίθμαα 6588. θὲ ἡ τὸ απ: Β8 606. ΠΟ Ὁ0-τ 

δἰϊανουῖπε εἀϊέονεβ,. ταϊρατη ΟΠ δὲν νυΐσαία Ἐχθιρ ά-- 

εἴα ἰπατηθηβα ψ αν} σοποῦῖς δα αἰ 8 πηθηίογαμι πα αἰ εἰεαἀ πιο 

τερ εἴ 6886. Οὔργὰμ ΠΟΠΜ]]6 ἰαμὰ ᾿ρ518. δα αἰου θὰ 5 
ψυ]σαίδθ βουϊβίαγαθ βμβρϑοίδ δρδπί,. Ὑεἰαὶ ϑίθρηδηαβ, 
82. χρόνῳ Ῥοϑβὶ ἐν τῷ πρὸ τοῦ, 5815 ὙΠ, 78. μέχρι 
νῦν ροεὶ μόνον, (φαμππι τποχ ἐς τοῦτο δοαπαίατ,) ΠυΚε- 

χιβ 1... 116. ἐς τὴν γῆν ροϑὶ ἀποβάντες, 1, 128. βουλόμε- 
ψος ἴῃ ἀφικνεῖται. ἐς Ελλήςποντον --- τὰ πρὸς βασιλέα πρά- 
γματα βουλόμενος πράσσειν, 11, 88. ποιήσαντες ἴῃ οἵ Πε- 
λοπονμήσιοι. ἐτάξαντο κύκλον τῶν νεῶν ποιήσαντες, 111], 

57. δίχῃ ἴἰὰ ϑανάτου δίχῃ κρίνεσθαι, ὟΙ, 18: καὶ οὐκ 
ἀγαπήσαντες ῬοΞὶ ὑπεριδόντες, εἰ «ἰῖα φῬίαγα δϑι θα 
6586 ἀρουΐϊξ. Ῥατιιοίοσα μαϊὰ5 ρεμειβ ἀοἰθχεγαπὶ ργοχὶ- 

1 1ηἰδΡ ρου θίθϑ, βίου ΑἸ θβομὶα8, 4} 1Υ̓ὦἁὠ 44. ἀλλοτρίους 
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ἴῃ τούς τε ἀλλοτρίους νεχροὺς ἐσκύλευον καὶ τοὺς ἕαυ- 
τῶν ἀνῃροῦντο, αἰϊφυδηίο ρίατα ΒτιθάονἽι8, 4αὶ 1, 19. 
ἦρχον, 89. τηρεῖν, 118. μεταξύ ἴῃ ὅσα πρόφασις μεταξὺ 
τοῦδε τοῦ πολέμου, 184. εἰώϑεσαν (εἰώϑασι) ἐχρυπρὶ 1.8- 

811. Ενειβ αὐτούς φοϑβὶ οἷς χατάξοντες 1, 96. ἀδτηπᾶ- 
νἱϊ, Βεοκίο ἐν αὐτῇ 1, 91. Ρεΐπιο ϑαϑρεοίαμι ἔα (αἰ 6 
Ρτοποπιθῃ αὐτός οἰΐαπι 4}10], 6. ο. ΥἹ, 102., ἰδπιεγθ 1π-- 

ὑὐαβαπ εϑῖ,) ΘΒ Ιου εἰ 4}}} 1, 299, ὄντων ροϑὶ τοιού- 

τῶν τοϊβοοσαμπί. Οὐοά γαλ]ῖο ὁδαρίὰ5 Βοηθαϊοῖϊα5 ἔθοϊΐ,, 
φαΐ, αὐ αἰΙᾳαοὶ 88] 16 πὶ Θχθηρ]α Αἰ θυδηηι, 1, 119. νευρὰ 
καὶ Κυπρίοις, 118. καὶ ἀνδραποδίσαντες, 11,78. τὸ δὲ λοι- 

πὸν ἀφέντες, ΠΠ,.114. καὶ ᾿Ζγραίους, 'Ὁὶ Παθο αἰΐεγο ἰο- 
οο ψυΐσο Ἰεσαηΐυτ, εὐ 8116 Ῥ]υγα ἀ6]θυὶ γα νοΐ. Νοβ 

᾿ρϑὶ ἴῃ ορβουνδιϊομῖθυδ᾽ οὐ οἷ5 τὸν πόλεμον απίθ τόνδε. 
Ι, 80., τὴν πόλιν ροβὶ περιγενέσθαι 11, 65., ἢ], 67. καὶ 
παῦσαι βοηϑεῖν τε αὐτοῖς ρΡοϑβὶ- πολιορκοῦν, ΠΙ, 87. τού- 
του ἐπίεσε καί διὶβ ἐκάκωσε, 92. πολέμῳ ἴὰ καὶ αὐτοὶ 
πολέμῳ ἐφϑείροντο, 107. κόλπον ροϑβὶ ἐς τὸν ᾿ἄμπρακπι- 
κόν, ΤΥ, 46. αἰΐθυμτη χατά ἴῃ χατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον 
καϑ' ὅν γεργοθανϊπηυ8. ΒΕΚΚογὰ8 1Π, 80. νεῦρα σπρος- 
δεχόμενοι τὸν ἐπίπλουν τοὶ ποίαν, ὙΠ, 40. αὐτοῦ 
(ροϑβὲ ᾿4ϑηναίοις) ἃ Βεποαϊοῖο ἱπιραρπαίαπι, Ὁ Ηδδοκῖο 

ἔγαβίγα ἀδἔδηβαμι, ὅ8. ταύτῃ ( Ῥαυῖοσ ροϑὺ ᾿4ϑηναίοις) 

ἰδ ἃ Βεηθά. εἱ Ηδδοκ. ἱποιβαίαγα, 55. ἠϑύμουν, ἂὉ 

Ηδδοκ. ἔαδῦσα σοπίτα Βοπαᾶ. Ἂχουβαίατη, οὖ α]α ματα 

ΔΌΙΘοΙΣ,, 18 πὶ, 81 νοοδθι]α ρϑυ]]αιτα ἐχραποῖία οοιηρα- 

.68, 5818 γΠ ΘΠ ΠῚ ὨΌΤΠΘΡ ΠῚ οἰποίβϑ, 
[ 8. ομπηῖρι5. Ἰοοἷ58 ΠΠΓΟΓ ΠῚ ΡΓδοβίδη ἰββίππου απ 

ῬΙΘγ πα 16. ΘΟΠΊΡ] 168 9. 8110] 58] ἴθι ὩΟΠΏῺ]}} ἐπίενρνο-- 

ἰδηπθαΐα οἷἶδτα πποῃδίαγ πη. οὐ αἀαππ ἰοἰϊ65 ἕαςία τι 
811, οἱ βϑηγαὶ “ουααν 6 δἰΐαμι ηπ5 ἰδ ητιπι 06 ἃ Πᾶς 

οοπίασίοπϑ 106} 51}, (ϑίοαὶ Βερ. Ὗ', 65.) ἴδοι!]6 βαϑρίοδ- 
γ15, 8|108 Ἰοθὺβ βιρβιθθ86, 18 ααϊθ5 οὐποῖὶ σοάϊοθβ. Πδο 
1406 ᾿πῆθοι! δ᾽ πὶ, 46 40 6ὸ υ]η115 αὐ 114015, 51 οἵ; αᾳμοῖ 

015 σοΥΓ ρέθ]Δ 6 Ἔχ Ρ]α, π6 46 χπϑπάοϑο απαγίο 568- 



Ὡ 

ΕῚ 

ΌΥ ἈΡΡ ς ΤΥ ΆΥΝ ον) ΠΙᾺ 

ΠΑ. ΤΗΌΟΥΡΙΏΕΜ ΤΠΑΝΒΘΙΑΤΑΕ, 4189 

πόγθ Ἰοφυδπιαν, ἱπ γαῖ. οἱ Η. οἀρ. 1... αἰχάθ ἱπ Α: Ἐ, 
Αἰ ἰβααθ οἂρ. 1Π|., ὅπ 10. 18 ἰθγεϊαθ. οΪα 8818 εἰϊαπὶ βϑαθρὶυβ 
οδρ. Υ., ἱπαϊοανθυῖπηι8, δὲ 48: τ} ΟΡ πη οστα 11} νῸ-- 
γὰπι 886 06 ἴῃ ἷ8 δα! πιθμὶϊ8 (αἱ ἰπ οἷον ᾽Δτρεῖ, ᾽4γα- 
μέμνονι 1, 9. ροβὲ ἐκγόνοις, νοὶ] ὁ Θεμιστοκλῆς ἴῃ. καὶ 
ἅμα 1, 186.) οοπδρίγοπί, ταραίανθυῖβ. Οὔᾶγθ εἰΐδπι 1ο- 

νἱογα ἱπαϊοῖα οα νοσαθυ]α, 486 ἴδοι]θ ἂὉ :πίθγρτεί!-- 
Ρὰ5 δαὶ ροίεγδηί, βυβϑρεοία στεἀάθηῖ. πὸ ροιίπος. 
ῬΥΐπηαμη, 81 ἀυδ86 βουρίπγαθ ἴῃ 10 Γγ18 θα πίαν, λυ Πὶ 
Ὠθαΐγα, 6χ ἀἰίθγα δαΐ 1 ΘΓ Γι βἰ μα λα π6. ἀαΐ 1ηΟΓ- 
Ρτεϊαϊϊοπθ αρροβὶία οὐἱγὶ ροΐεγαί. Οπθπιδαμηοα απ ρὶ-- 
ἰὼν ΥἼΙ, 81., 4ὰππὶ ἴῃ 8}118 Πρ γ18 λαβών, ἰπ 4118 εὖ- 
ρῶν ἱπνοηίδιαν, ἀπῖρο οἰϊαπηβὶ πο ἷπ μδυα Ρϑθοὶ8 εἰ 
ορτορ 5 ἀδθβϑοηΐ, βπισαγᾶ 6886 γεὶ δἷο ἀὈ Ια 685, (480 
δχρυηρεμάα 6888 ππὰΠπῸ ΟΟγ 881 11 π| Θϑῖ, πὶ ΤΙ ΓΘΥ 8, 

αυοπιοᾶο Βεκκεγὰβ. νοοδιαίαση Ὁ Ἠδδοκίο ἴᾶπὶ εἰ6--. 
οἰαπι ἱπίου πποὸὺ8. ΤΌΓΘΩ8 Οταθοὶβ ᾿πΐεσγα ροϊποϊὶ,) 
ἴα ποπάππι ροθηϊέθε πὸ8 σοηϊδοίῃ 86 ΡΥῚὰ5 ῬΓΟροϑίίβθ, 

εἰ μοίρας 1, 10., Ῥτο 40 8}}} δυνάμεις ἴῃ νΕΡὈ15 ΠΦ- 
λοποννήσου τῶν πέντε τὰς δύο μοίρας νέμονται 6Χ}"}- 
Ῥεπὶ οἱ Ταῦ Ϊιο τηδρὶβ πόλις 1, 94., φυοά 4}11 ἴῃ νογθὶβ 

ἐγένετο ἡ τῶν ᾿Επιδαμνίων πόλις Ἰὰ δύναμις. ταιϊδηϊ, 6Χ-- 

᾿ Ῥ  ἰσαϊουθὰ8. ἐν θαθπίαπι νἱάθυὶ. Ταμπι 8665 ἱποογία, 
4υδτα νοοδθϊα ἴῃ ΠΝ ἰθηθηΐ, βιβρὶ οἰ οι θα 118 τη ον οἷ, 

400 ρενιπει ἦσαν ἴ, 15.: ργαδβουιϊπι δὶ Ἔα άθπὶ ἐπ ἀπὸ 
αἰϊθιονθ ΠΌΤ ὈΓΟΣβιι5 πθρ]ραηΐατγ, 5ισαΐ, Ὀγαθίον εἰώ- 

ϑεσαν ταρίο τηβπιογαίαμ), ραυῖίεν 1, 15. πολὺ ἀπὸ τῆς 
ἑαυτῶν, οἰδὶ Ποο ΠΟΥ ΑἸ α18 ΒΕΓΙΟΠ ΘΠ, Πιδρὶ8 τ ο]οὶ, 
αδη. αἰ ἀεἰδια δαὶ βἰπιμϑ. ϑυνα δυαΐθη ργϑείεγδα δὲ 
ἃ Οδ]ἶο ϑαμαρμικανα εϑὺ ἐτ᾽ ἄλλων καταστροφῇ, Π]1Ὸ 
τηοάο οὐὶρὶ ὨΟΪ5 ῬΑ ΙπγῺ τ.) ΑἸΠΌῚ ὃχ 119, 4886 ἴῃ 80Πο- 

1118. ἀϊδρυϊαία βαπῖ, οδΙ1581 ἱπιογργθίδιθαι βϑαβρίοδηαϊ 
τερθίδϑ.. φυο 5 5ρθοίιπι δι Κερκυραίων 1, 68. (46 4ὰο 
οὗ Ὀϊπα.)}, ἦν ροβὲ εἰρημένων 1{Π, 68., ἐκ τοῦ "Ἄργους 
Υ, 88. (ᾳυδπαιαπι ἐπ 60 ργορυΐθ ΠῸῚ 6886 ΟἿ ΠΘΘΓΘΔ8, 
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ἀοοαΐηπηι5 1, 1. Ρ. 406.)}, Υ, 110. χαὶ γῆς. 864 νὲ} ὉΡῚ 
οὔαηθ ἱπαάϊοϊ πὶ οχίθσπαμι ἀδαδὶ, οὐ 8οῖα πίθου μα ἀσρὰ- 
ταθηΐα ΠΟΤ Πα πα τ ΘΧΡΙ δἰ ΟΠ θη Αἰ απ ἱπ σου θο- 
γα ΟΠ αἰ οπθ 86. ᾿Π51Π1|8 586 ΟΠ οἶα8, αὐθα 646 

ἔπρασσον 1, 58. εἰ 18 ἴδγνθ 1101 βιαϑρίοαι: βιιπγ8. “Εἴ 
(ὁ πρέσβεων εἰ ἀγγέλων ΥὟ, 82. 

(ανεπάαμι ἰαπιθη, π6 δᾶ ἴῃ τ ᾿ἰπη1165 15105 ἴΓ8 Π.5- 

δυθἰαπλαν. Ῥαβϑίπα δηΐπὶ οἰΐαπι ἴπ ΟΡ ϊπηῖβ ἰδ ν15. ποτ-- 

πα] α νοοάῦθαϊα οχοιάθυαπὶ, 4186 δὶ ἰδ ϊα δαηΐ, αὐ 811-- 

4ὰο τηοάο ἄδα886. ροβϑ86 νἱἠθαμπίαν, ορίηϊο, θὰ Ῥτγὸ 
151 Ἐ{|Π|5 Ππαθθηα 6556, ἴδο1]6 ἴθμθσα οὐἹαίαν. [τὰ ἴδηι 

Ι, 1. νϑυύρα πρὸς ἑκατέρους, αἰαὶ διβρεοία, ο}61}8 ἐποῖα- 

ἄενυ δ φυάπι οἰΐσθυδ δαί 5. ἀπχίπιι8, δία 1, 9, νοοαραϊο 
μϑίξω ἴονὶα55185. πὸ οὔθ} αυϊάθπι δάθηάϊ οραπὶ, ααπην 
φαῦϑαθ ΔΙΕΓΥΙ ροδϑιπί, Ὁ 4.88 πος ΔΘΡΘΡΥΙΠΊΘ, 116 ποῖ 
δ 6116 οὐπαἐαπίαν. Νεααα αἰδπι ἴ, 89. 1π ἤπ. δπαποῖδ- 
ἰἰοπθῖα ἐγκλημάτων δὲ --- κοινωνεῖν, Ἰοὺ γϑιθιηθηίει" 

αἰθρ]ϊοθαῖ , οὐτα ΒΕΚΚ. ργουβ8 ἈΡΌΪ]οσΘ ϑϑἐ Ὁ] Π|Ὲ8, 

«αοἃ πο δ. αυϊάδπι ἰμἰθγρυθίεβ πθάπο ἰα]θπι 8θη[θῃ-- 

ἐΐατ, σα ΠΟΗ ἱπιο ]ριέαν «υἱὰ ΠΠπδίνατο νοϊαθυϊαΐ, αα- 

βουρίανὶ, ΠΘ64 06 118 ἸΒΌΤΙ Τα 1556 γ ΟΡ θ18 νιἀθηΐαν, 486 

ἰᾳπίαπι αροϑὺ αὐ ΤΟΥ 1418 βουποπθαι ΘΧρ] ἰοθμξ, πξ 

ἰρβα δἰΐαπι δχρ!οαἰίομο πα! ροαμί. ΜΉ πλΐλυι5 4}16-- 
γὰπὶ ἐτελεύτα 111, 95., «πο δἰ81 δ ϑεπϑιι ΠΟΠ ΠΘΟΘ8-. 
βανμιηι δϑῖ, Ἐμυογ 18. Ἰοα θη 88 ἡθίοπαϊξ, δοΐ 

νόνρθα καὶ τὸν ὑμέτερον ἑχούσιον ᾿Δττικισμόν, ἃ παῖα-- 
γι Ῥ δθοθάθμὶ 8 αἰβρα!αι!01}18. ἈΡ Ιδβιτηᾶ, Βραχὶα 1ὰ61-- 

ΟαΓῚ ροίθυμηϊ. ᾿ 

ΝΏ]]Ο τποῦο τρίτα, ὯΒ1 οοασϊοαχη εὐμλρυὐίοι 105 

πο δαϊαναῖ, ΟὉ 1αν88 οἂιιϑαϑ 1πίθυμε8. γοοα θα ]α. Ῥτορα 
᾿ραρπαία8, Οὐοά Βοπεαϊοίο δοοί ἀξ 1 νου θἷβ. Π], 

57. Εἰ δὲ περὶ ἡμῶν γνώσεσϑε μὴ τὰ εἰκότα, (οὐ γὰρ 
ἀφανῇ κρινεῖτε τὴν δίκην τήνδε, ἐπαινούμενοι δὲ περὶ 

οὐδ᾽ ἡμῶν μεμπτῶν,) ὁρᾶτε ὅπως μὴ οὐκ ἀποδέξωνται, 

ἀνδρῶν ἀγαθῶν πέρι, αὐτοὺς ἀμείνους ὄντας, ἀπρεπές 
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τι ἐπιγνῶναι, ἴῃ αυΐθτι8 νεῦρα ἐπαινούμενοι δὲ --- μεμ- 
πτῶν ἀαταμπανὶς ἀὐριπιθη 8 8818 στην ]8. Νεραὶ θηΐπι 

αρίθ δἀαϊίαπι 6886 ραγι]ου]απὶ δέ ροβὲ ἐπαινούμενοι, εἰ 
δὺο Ρο ἰϑϑίπλτιὶ 81:01 ἱπάϊοατθ ἀἰοὶϊ., πᾶθοὸ υϑρα 6ὃχ 

ἱπιογργείαιϊομθ οὐἵα ε8886; συ μα Πι 86 θη 86. ΠΘ58-- 

ἔἶναθ ορροβίϊατα ρυοπαποϊδιοπθπι ποσὶ τηοάο ἀλλά, 5εὰ 
εἰΐαπα δέ παιιὰ σαγοὸ ῥγαθῆχυμη ΠΆΡΘΓΘ. ΠΕΠΊΟ Ἰρηογδῖ. 
Ῥεγρὶς ἀεἰπάα, ᾿ρϑᾶπι απο, 4 απ ἴῃ 1118 νΘΡ Ὁ 18. 510] 

ἐσ θυδηὶ Ῥίαίαθθηβαβϑ, πἰπηϊαπι ἔαϑίατα ᾿ ἀἸσασθ,. πρατλα 
ουπὶ ΠΟΠΙΪ ΠῚ ΒΆΡΡ]οα τα ἀορυθοδίζομθ 6 η6 σοηνε- 
πἶνο ψΙάθυῖ. ΑἹ αἱ δἰδίϊπι 86 νοοδπὶ ἄνδρας ἀγαθούς, 
605 ΟἿ ΠΟ]19 οὐ μεμπτούς ἃ 856 αἸοὶ 7 δο]υτα ἰδίτων ΔΓ- 
βυτηεηξάση, 4αοά Δ] Ιαατα νἱμ] Παρ γα νἱἀφαίμν, ἴῃ 60 
Ῥοβίτα εδ, αὐυοα ἃ 411 ἤδεὸ σοσῦαβ πὸπ ΘΧΡΓΟδ8α 

βαπι, ϑδεὰ Πη]ο ᾿πίθγργείϊ βαθρὶυ8 δοςοϊ 1588, τι θυανῈ5 
ΘΠ Β ΠΟΙ Δ 1068 Ομ δθγεῖ, οαρ. ὟΠ1. ἰπ 6] αχί χη 8. ας 
παῦσαι ἰΐα διπῖν πὶσ υ! θη. ΠΟΠ ΨΘΙΘΙΠΏΙ», Ἴ6 418 

Βεπδαϊοϊο δϑϑεμι ἰδίαν. Ὑαγαμι θροχεβεβίβ, 486 αἴοϊ- 
ἴω... 888)}06 δἰϊϑ ὈΥΘΘΟΪΑΓΘ8 νἱροϑ, ἅυϊ Π8Π0 5: π1ρ]1ο]-- 
ἰαΐθηι ϑθγ μι οηΐ8 Δ αρίοα ροδϑὶ δα α]ΐοβ ἀδίποερβ 8ογ]-- 
Ῥίοτεϑθ Ῥγοραϑαίδιη οὐπὶ Ὀ δν]οαπθηΐα ΤἈἨΠΟΥΑΙα ΙΕ 

ῬρθαΓο βαυροῦαμι οχ βιὰ ῃ απ, δἀ ἀκ, αὐ ΡΓῸ 8ριι- 

τἱ8 Παρθυθηῦ, 486 (δ πα χίπιθ ϑίποθγα. ϑιηΐῖ. [}ἢ 
4 ΘΠ ΘΓΓΟΙΘΙῚ Ὑ οἱ ρίκεματίω δὰ Ηετγοέοί. Υ. ρΡ. 494. 

ποῖ 1 ἴῃ νϑυ 8.1, 144. μὴ σφίσι τοῖς “ακεδαιμονίοιβ 
ἐπιτηδείως αὐτονομεῖσθαι, αποοιτα πο8. οἱ ἑπὶ ΠΤ] 

ΙΥ, 144. ἰὰ σφῶν πειρασαμένους αὐτοὺς τῶν “Δακεδαι- 

μονίων εὐ 11, 29. ἴπ, ὁ μὲν ἐν “Ἰαυλίᾳ --α ὁ Τηρεὺς 
ᾧκει, αἰαὰ Ηδδοκίαβ8 ἴῃ. Πἰθ 6110 ἀ6 1. Υ. ἀρϑηΐθ (ρ. 19.) 
Υ, 66. ἴῃ τοὺς ἀπὸ τοῦ λόφου --- τοὺς ᾿Αργείους καὶ 

τοὺς ξυμμάχους" 5ε4 ἴδ δοπιοηίίατα τεϊγδοίανὶς ἴῃ δά- 
ποίαἰϊομθ δε. ἢ. 1.) τοὸ5 1, 1. Ρ. 906. Εἰυβέίεπι σϑμθν }8 

αἰϊα δυηὶ 40 Ηδδοκῖίο δἀἀαβρίίαία, νϑὶαὶ ΥἹ, 2. ἡ χώρα 
ἀπὸ Ἰταλοῦ οὕτως Ἰταλία ὠνομάσθη, εἰ ὙΙ, 27. ὅσοι, 
Ἑρμαϊ ἦσαν -- εἰσὶ δὲ, κατὰ τὸ ἐπιχώριον, ἡ τετράγωνορ, 



- 

42. ΟΟΝΝΌΝΕΒ ΒΕΟΌΠΑΕ, ΟΚΙΤΙΟΛΔΕ 

ἐργασία, πολλοὶ καὶ ἐν ἰδίοις προϑύροις, ἸἸοεῖ ῥῬοβίογϊ 8 
ἀαγῖα5. 6886 ᾿Π 6 η ν οοπμοοάδια8. Ναααθ τη! ζατα αἰ) 

Ηἷ8 ΑἸ σὲ, βαϊΐθαι δὰ ρ]θομδβπιοϑ ᾿ερὶ ἐπ ο8. γεΐθγθη- 

ἄυμα (οἵ, 1. 1. Ρ. 909.) απο 1Ιάἄἀφτὰ ΥὙἹΙ, 4, ἔεσγθ ποῖ 

“δρεπανοειδὲς τὴν ἰδέαν τὸ χωρίον ἐστί. 
Ηϊο ριον οἱ Ηδδοκίυβ πποοβ νου} 18. τη81]6 ἃρ- 

Ροβαϊ!, ἴα να] σαι ᾿ἰ}1 τὰ Πογαμ δὰ ᾿πδία8. γΘρ Δ 8 
Οὐληΐπο ὩῸΠ δε αν, Θ10 1, 56. πογαϊηὶ ποταμός ἱπ 
ὑ ᾿ἀσωπὸς ποταμὸς, αυοά 56 Χορ 165 ἴα Δα ποηλίπεῖα 

ἔαρι, ἀμοο5 δα άἀπμπηΐ, 418 1π ἀπὸ ᾿ἶργὸ (., 4αθμι 5ιέ- 
ῬΒΑΠῸΠΙ ῬΆ58117) ΟΟΠ5111115586 ΟΣ βουϊρίαγα 84 τη δγρΊπεπι 
αὐἀποίαϊα δα ῖπ46. σορηοβοιηλ18. (οἵ, οἂρ. Ὗ.), οπιβϑιλμι 
εϑι. Νὸπ τηδρὶβ 11, 40. ἴῃ νυν. Κράτιστοι δ᾽ ἂν τὴν 
ψυχὴν δικαίως κριϑεῖεν οἵ τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέ- 
στατα γιγνώσκοντες, καὶ διὰ ταῦτα μὴ ἀποτρεπόμενοι ἐκ 
τῶν κινδύνων, Ο. εἰ Ἐ᾿, ἴπ' φα]ρυ5 σαφέστατα ἀεαβῖ, δᾶ πὶ 
νὰ μάρογΘ ροβϑαμΐ, πὸ νοσα θα] απ, τππο]8 ᾿ποὶ μάἀδμαι8, 

χαοά δα βεηϑαπιὶ δριἰβϑί παι εβῦ, ἐράτιστον δ᾽ ἂν 
χριϑεῖεν οὗ σαφέστατα γιγνώσκοντες. ΑἸΐδ6. νο068 

Ῥιορίθνεα αυοά 'π ἀπὸ γ6] ἀποθαβ οοαΐοῖθι8 περ]θοία 
διιηΐ, ἰθπθυΘ ΡΓῸ ἀ0118 Πα 86 ταρευϊπηξαν Π, 566. δ8. 

ὙΙ, 88. 4]. ἰἀδηιψαθ ᾿μν1 18. πη θ 8. 110}15 δοΐαχα 1Π], 

15. Ὗ, 18. ]. 
Οπεπιϑἀπιοδαμι δυϊοπὶ ἰδ} 108. ἴῃ τοῦ ὨΌΠΏΏ]]8 

ἔαϊϑο ἴῃ βαϑρίοι 6 ΠῚ γ611888 ν Ια  πλιι8, ἴα ΠΟΠΗΠ ΠΟ ΔΠῚ 

δἰϊαια ἰδιθγθ δἰααα ἢ νυΐϊσαιδ ΠὈΓῚ5. 6118 διοαὶ ἴῃ 

σοΙΡΙ αΡῚΡ 5 τηὰ πὰ ΒΟΥ] ρ 18. Ἔχοϊἀθγαηΐ, 486 τ βε 6 }- 
4 ξαογϊηὶ. 8864 ἀἴοὶ νἹχ ροἰβϑὶ, φαδηΐα, απίθαπδμι τᾶ 

Ταοϊδυα 5, Οραϑ 511 οἰγουμηϑρθοία πιθα!αιϊο. ΑἸΠΕΘῚ θη ΐ πὶ 
ταδιῃθηάμμα εὐἰΐ, Π6 ῬΓΙῸ 118; ἥπ86 ἰάπάδπι Δ] συδπαο 

γοιποΐα δαπὶ, πονὰ ἱπίθγργείδιπθηΐα ᾿πἰγαάαγημ8. Οποά 
1, 144. εἰ Π, 109. «φαὐτάδια φῬγαοίθυ" (δι πιὶ, ἀαθῖ 1 
ΔΙΙοσῸ Ἰοοο (ροβὲ μητρός) συνέβη ᾿πδογιιῖ586, ἷπ δἰΐθγο 
ἃ δεῖ “Δακεδαϊμονίοις ἀποκρίνασϑαι (ροδὲ ἀποπέμψωμεν) 
πο ἱπιργοραπάμμι ᾿πἀ]οα886 ἴδηι ργαθοαά. οαρ. διαῖνι- 
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τηα8, ΠΟ γΘγοπδτπι Θϑῖ, π6 αιιϊβαιατα οοπιπηϊἐαϊ. ϑοὰ 

ΥΙΠ, 48. εοἰΐατι ΒεΚΚαγαμ, νἱγαμα Ἰοησα ἀοοίίογοπι οἱ 

εἃ ἶρβα 46 οαιϑα ἰοῃσα ΟΘῸ ΟΣ ΕΠ1, ἦλθε εἰ 4110] βϑιιοὶ 

Ἰοσαηα6. αἰϊα δἴηραϊα νοσᾶθυΐϊα γη8]6 δάἀϊθοῖββα αρ. 

ΙΥ͂. (οἷ. οαρ. Χ.) σοππμηθπιογανίπιι8. ἘΔΟΙ] 8. Ὁ τηδ-- 
δπατη, δι μαρεὶ; οοάϊοαπι δυοιον! ἐδίθμ, ἔδγαπημδ, φαοά 
Υ, 756. δὰ βϑηϑᾷγη πὸη πια]6 Βεπϑαϊοὶῃ8 οἱ Ηδβοκὶμ8 

Ῥοβὲ τῶν ᾿Δργείων ἐξελθόντων ταδιϊταϊ ᾿μϑβογαηὶ αὐτῶν, 
αὐυδηααδπη, αυΘμἾδ ΠΟῸ ΡΥΓΟΠΟΠΊΘΙ ΒΌΡΓἃ ϑϑθρὶιβ Ὁ 
Τπέδυρεθ  θ5 δἀϊθοίππι νυ] πη π18, π6 46 εὸ αυϊάεμι ΠΟ 18 
οοπϑίαγ ροΐθϑί. ΟἼαηΪποῸ δαΐθηι ΤΑ 88: π16 Δ] 414 6χ- 
οἱ 1556, δὲ ᾿πίεσγαμη πα ποϊαἰϊ παῖ ἰδηξατα δοιαὶ ὙΠ|],᾿ 
99. ἥπ., δὶ γαῖ. δὲ 4116 Ἰαοπαμι οχρεδηϊ, δἰ 
οἰΐαπι δίῃ σα σνόοσᾶρη]α εἰ Θημπποϊαιϊοπθηι τπθα γᾶ ἷπ 
Ῥυϊπιῖβ 86 Χ ΠΡ γ18 ραιοἰ βϑι μηΐβ ἴῃ Ἰοοἱβ ψαϊρο (66886 ἴδηι 
οᾶΡ. 1. αἰδιυιηανίπη5. Ῥοβὶ {]ὰὰ ὙΠ|Ι, 99. ργοπιμποῖδ- 
τὰ ρἰασίπια νεῦθᾶ, 486 ἀϑδαάδπι οχοϊ δυϊηΐ, Ἰοσααὶον 
ΠῚ, 72.. Ὁ ἃ ϑίθβρμαπο 'π αἰΐθγα εὐϊιίομθ ροβὲ ἀποδώ- 
δομὲν ὩΟῺ 581Π6 οπηηἱὶ, αὐ νἹἀθίμαν, οοὐἀϊούτη ἀποϊουϊίαια 
αὐϊθοΐα βιιηὶ νόυρὰ ὑμῖν, ἃ ἂν παραλάβωμεν, απδε οχπιὶ 
τοι 8811}18 δἀϊουθ5 στενοοαηάδα οομϑαΐϊπι5. ΡῬγδθίον 

ἄδεο π6 βίηριϊα 146 Ππ| νοοαθι]α, τἰϑὶ ἔογία Ὁ15 ἰθυνα 
Ῥαυιϊοαϊαβ ἀπάσασα ἰὐϊαμπηνθ 1ΠΘΓΘΓ ΤΙ, ἴῃ ΡΥΪΠ118 86. 
10 γ 18, δἱ γϑοῖθ πῃθηλϊ ἰ πλι8, πε ΒΕΚΚογο 1, δ4. οἵ ᾿49η- 

ναῖον Ῥοβὶ ἦλθον ᾿πβογαπίὶ ἤάδηα μαθϑηα8, βημδπι 6χ- 
οἰάδγαπε; 581{6π| τἰθίοαπαθα ποὺ 1δὲ [αοϊμηι 6ϑὲ, ἱπ 
Ῥ᾽εγιθαθθ οοα οθ8 ταᾶπὰ δχαγαῖ8 οοηδβεγναία ἰθσιιπίαγ. 
ἴῃ ἀποριθ ροβίγεμι8 δαΐθιῃ 110 718 Δ] 4 πποὐϊθ8. δοοὶ 1886, 

τλ ὩΠῸ8 5011} ν 6] ἀποὺ οοα]οα8 ἀδέθοϊμ πη 5᾽ ΠΡ ΌΪΟΡ 
ψοσδ ρου απι Θαρρίογεπί, ταδὶ 46 γαῖ, Η; αἰψμθ Βεκ- 
ΚΟΥ τϑσθηϑίομθ Ἰοουὶ δαπηι8, ἀδθοϊαγαϊαι εϑὶ, 

᾿ 
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αρ. ΧΙ]. Ὅς οὐἷδὶ οοηϊοοίιρα]. 586. ἀρᾷ ΤΒπογάΙάοπι 
σἰτα σοα! οὐ τι5 ποβένῖβ δηϊααΐοσα. ἘΔΟΙ Πππᾶπι σδῖο- 

τιθηὰ Ῥου αν Ραΐο νΘΥΡΟΓ απ 56 Π811 Β1ΘΟΏΣΤΘΠΑΙ 1Π6880 

ἐπ ᾿πἰουραποίίοπο σθοξία8 οοηβεποηᾶα, Αἴαᾳαθ 510 6ἷ-- 

ἴδηι πὶ ΔΟΟΘ ΠΕΡ 5. οἵ 61118 ΠοηΠ 1115 σορτι8. στ  πορυΆρ1- 

οἱβ δα! ον 5 Ρ]58 ΠΠορη 86 σοποράθμαππ),, ἰη ἀ0}118 ἴὰ- 

τλθη 56 ΠΡΟΣ δα ΠΡΓοχαΙΩ ἀποίοχίἑαίοπι γϑάθαμάμμπι 6580. 

ἴω Ῥτδβοεάθηϊ ἴαπὶ ΘαΡΙ8 ἢπθ8. Οὐ Ἶοα 6 σΟὨ] ΘΟ α ΓΔ] 18, 
π886 ποῖ οοὐϊοιπι Δ] Ο απ] 16 ΘΠ ΟΡ. πα ΠΙΟΠΌΠΙΘΕ- 

ἰογαμπι, 864 501118 1Π5 6011 ΟΡ6 νεΐθγβϑ βογί βίου εὲ8 Ῥυὶτ 
δἰϊηδθ πἰθρυιϊαιὶ στϑϑιϊ θυ βίπδὲ, δἰϊᾳαοθ8 ᾿ηέγανὶ-- 

γῆπ8. Νάιυ ἀαυα ΠῸ]]15 ΠΟΙ βουρίου τα. 8] 08 
Ῥογνθπουῖ, ἴπ ουΐα8. ΠΌΓα πὲ ΠῸΠ Ῥαβϑὶπι ψἹ 8 ΟΠ,Ώ 118 

οοὐ!οῖρ8. ποβίν]8. δηιααίογα ἸΡΡΈρϑουηΐ, 1ἀθαι.. εἴα τα 
ρα ὙΠποναάοπι [λοϊα πὶ 6886 τεοία ΘΟ βιία, ἱππὸ ἀθ 
εο παρ 4π8πὶ 46 8}118 νδ]δθγεῖ, 81 ψϑύδθ δϑϑϑηΐῦ 281-- 

γαϊαποῦ]αθ ἸὨϊο ἰοίϊα8 μαΐϊπ8 αἰδρα δι 0}18. τη 6Π10-- 
γαΐδδ ἀ6 1π]αυ]βϑίπιδ βουῖθ, αὰ86 Παΐο Πἰβίουϊαθ. ραι]ὸ 
Ροβὺ τπογίετα διιοίουβ θυ θη886 ἐγϑάϊτασ: αοά δαΐθια 
ῬΕΙ 86 ψϑυιβι πα} Π] πιὰ πὶ αϑὲ, 14 οοππνυαδίαν δὲ ῬΒΊ]θμηο- 

τπὶβ ἃρπα Ρουρμυγίαται ἐδβιεϊμηοπὶο (γι, Ὑ1ο15.᾿Απθοσά, 
Οτ. ἀ.ὄ ΠΠ- Ρ. 186.), εὖ 118 1οοἱβ, ἱπ φαϊθ8. οοάϊοθ8 πιᾶ-- 
5ηὸ σοῃβθηβιι βου ρί αγαπὶ ΘΧΒιρθαΐ, 486 ἔαρ πΏ]}1Ὸ 
ταοο ροϊοθϑὶ. Οὐ8165 11 βαμπΐ, ἴῃ ααΐθι8 1π Βα ρϑυίουϊ- 

Ῥ5 οαριθ5. νυ ]σαίδηι 6χ ἀπὸ 6] ἀθποραδ, ᾿πέθν πὶ 

τ ορίϊπιῖ8 ααϊάδπν θυ 18. οι πάδηάδηι 6886. αἰ χίτημ8. 
Οὐδιπδάιποάαηῃ ἰριταν 101 σαγηιαπα βογιρίαγα 1η. Ἰδηρσὸ 

ῬΙαΣΙ πα 5 ΠΡ γ18. δνδητι, 18. 4101 ποππαπαπαμπι ἴῃ πῈ}- 
118. νϑβϑιιριαμα οἰ8 ΒΆΡΘΡΕΒ886 ἔλο 16. οοποεράαθ. 864 ἔὰ- 
ἰδπάπτι ἰδίηθη δϑὲ, Ὑἱχ δρπα αἰϊτπιπη ἈΠῈ ΒοΡ] ρίΟΥ 6ΠῚ 
ἰδηΐα π᾿ οοῃϊθοίαγ]8. ῬΤΟΡΟΠΘηΪ8 Ορι8 6886 δαί Ομ, 
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υδπία᾽ ἂρυᾶ ΤΗπογδίάεμι. Ἐϊθαΐην ποὰ 80] πὶ βαὶΐβ 
ΣΤ Ϊἴ05.) 864 οἰΐατλ Ἔρτορίοβ εἰὰ8 Παθαιαι8 οοάΐοαβ, αἱ 
Ῥδιοϊ 5βί ταὶ βίης Ἰοοΐ, ἴπ ααϊθαβ ἰη βουιρίαγα, “δ Ὡπι8 

Αἰΐοσνθ Πογομ ϑυρρεαι οὶ, ποῖ δοαιίθϑοδδβ,.. Ουοά δὰ- 
ἔδπὶ παθο Ηἰβίουϊα. ποὺ ὨΪμηΪ58 ἀδργυαναῖα ΠΟ Ϊ5 ἰγδαϊία 
εϑὲν Ἰά ἱπᾶθ΄ Ἔχρ!οαπάπι 6586 νι θέαν, απο ΤΒαπογα!- 
ἀε5 εχ 115 δϑὲ βουιριουι 5, ααἱ ἃ. Ρϑιοῖβ8. εὐ Ἰϑοιἱ οἱ ἰπ- 
ἐξ! ]θοὶὶ σαπΐ. 1π ΒΌΠοἷαδ οπαΐπι πο ἔδοϊα ἱπιγοάμοέξι5 
δῖ» "πὶ Ῥ] ΓΙ 16. ΒΘΓΙΠΟΠΘΙΠΙ 6ἷπ8, ἀγα βοΠ]θδὲ δὲ 
ΔΒΡΘΙΓΏΙΙ,, ταϊουπιιάδυθηϊ, δὲ πιδι] ἔΌΓ 81 ΟΠ’ ἀρέμπι 

6886 ΔΙ Γαυθηίαν, δἰ 86 16 ὈΓδίΪΟ 68. ΘΟ ἐϊ85111}18: 56}.--- 
ἐδπὶ 18 δ σαῦιπὶ ῬΈΡΙΙΟΔΓ αι. δα μηἸ δἰ αἰ οθλ ρογιϊ-- 
παπίῖθι5 ρ]επαβ ΠΟ 6α8 6886 δηϊπϑαἀνθγίογθηΐ, 486 
Ῥκγοσα ΔΗ ΠΠ08 πα Ϊσογαπί. πὸ ξαοίαμ .6βὲ., οὐ 
ποαὰθ ἰοίϊε8 4ιοῖ 65 ΧΘΠΟΡΠΟΣ ΔἸ] 16 Παΐπ5. σαπονὶ8 
βουϊρίογεβ, Ἑἰθϑου ΘΠ 618. εββεῖ 5. (ηποά ποπ ρμοίεβὶ 'ΠοΠ: 
πΐ|6 νἱάθυ!, φαστη ἃ ἀποααθ θνανῖο πονὰ νἱα, ππξε-: 
τϑπὶϊαγ Ὁ) ΠΘ4π6 ταμ]ΐα ἰθιη 6 1ῃ 60 ΟΡ σοτ οπίασ, 480- 

πίδτα 180] 6 Ἰ8ϑ πα 4αθεα 6 ἃ .60 αἸοὶ ταῖϊ» Ἔχρ  οάγθ. 
40 δπὶ παιΐατθ. τα] μδηΐ, εὖ. ΠΟΤ πὶ 86 Π811Π| ῬΟΓοΙρογ 

ψεὶ πο ϑἰπάθραπὲ 6] ποῖ ροίδγδπῦ, δα ἀρίαπ6 δοοὰ- 
γδιἰβϑῖπιθ ἀθρίηροτα βοϊθηὶ. (Οἢ. Μα]ουὶ Ῥραρίδε. ΜΠ 
Βομοΐ. ἴῃ ΤΥ οορἤγομ. Ρ. ΧΥΪ. 54.) 

Ουοα ἰδηιδη ποπ᾿ να]θὶ 468 ἐμιφημδνμβκραρ 515 Ϊ5; 
4π|ᾶ6᾽. {ΠῚ ΟΠΠΠΙΠΟ ΓΘΟΘΠ ΟΡ 5 ϊηΐ οὐ] π]5, Δ εαἀϊίο- 
τΡθα5 1ἰὰ οοηϑίϊτα!ξ ᾿οβϑιηΐ, αὖ οοαϊοαθ8. ἤοπ. π]] μὰ 
οομϑαϊαπῖαν, ΔΙ ΓΘ. δα θπηθηαίίο, 4.88 δὲ ἰη.- 

ἐάγραποίίοηθ τηπἰϑὶα, . πη πίη ᾿Θη βϑίηα δχιϑε παπᾶ, 

εβϑι. Οὐκ ἐδ τὸ οπηηΐπο ΠῸΠ οοριία886. νἱαθθηέαγ γ}]-- 
δΆγεβ᾽ δὐϊέον 88 ΤΉΠΟΥ 41618: νἱχ ὁπίηι 8] τα:]] πὰ. πο- 
ψἱπγυ5. ΒΟΥ Ρίογοσα, αἱ δα ΠπΟβι 11 τι541168 ΘΘΥ ΠῚ. ἰ811 

ξοθᾶθ. Ἰπξεγρῃποίμβ. ἔμπεχιι.. Ναὶ ῬυἸ πηι “δα πηΠ78 {11 
τ ΤΟΙ ῬΟΓΟΌΥΓΔΠΙΙ8, ΠΟΙ ΓΘΙῸ ραποίαηι ργο- οἷο, ἴη- 
ἰεγάαπι δάθο. ὑγο οομπηπιαίθ, οο]ο ργῸ Ῥαμποῖο δαὺ ΡΓῸ 

᾿φοπηπηδίθ, Θομλπηα ῬΓῸ 0010 Ρομπα πίω, ΡΘυθμ ἢ 0518 81- 
ΤΊἸπιογά. 1Π. 
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558 πο 60. π18]6 ομ τα πίαν χηοάο ἰσπιογο δἀάαπηίαν, 
οἱ 816 1 .81118 8: π}}0 18. Ρεοοδῖαγ. Νϑαμθ Ηἰς δὰ ἀϊοὶ-- 
πχιι8, 46 φαῖϊρυ8., Ῥγοὰὶ Πᾶποὸ γε} 1Πάτ τ δίοπ πὶ οΓΡᾶ-- 
ἐϊομ φ. αἰβεπραθπάδθ βθαῦδγα, αἰτοῦ διαϊα θη άπ. εϑί. 
Ἐ θη ἀἰο (6586 οοπδίας ᾿πίθυ ρα σοι! σοηθγᾶ, 680- 
ΤΠ ΔἸ ΘΓ ΠῚ ΠΊαΡ8. ῬΓΟΠΙ ΠΟΙ ΘΙ Ομ, “ΔἸ θῦμα Ἰόριοαθ 

νοσα θα οΟγλ ΟΠ πο οἱ ΘΟΠ8}.}1:, Ηος, αὐυοᾶ ἰπ Βο- 

ἀΙθΓ 8. Ἰἰπραϊθ. Ρ]θγαηαθ ναϊθῖ, 1ιἴρϑίθπθεβ δαἀϊῖο 88 

ϑιίατα ἴπὰ ΤΗπογάϊοπα ᾿πία]θγαμξ, 4 δι χπαχίτηο νἱΓ- 

δΌϊαυασ. ὨΌΠΊΘΡῸ Ομθγαραπί,. Ὑϑγιπν ἢἶ8. ΠΟθῚ5 ΠῸΠ 

80 πὶ Θχρθαϊία ρροπαποϊδίϊο ᾿πη Ρ Θα1ν], αἴθ ΘΟ} ρϑῖ- 
ἐπ} θΆὙ}ν 564 58 606 οἰΐδηι ππῈ 168 απ αϑἐϊοῖχθβ, δα αἰγιαι 

Βογαμι ΤΠ] ΠΟΥ Π1: ᾿ΠΟΙΒΟΥ απ ΔΙ] 01 νοσΑ θυ απ Ὑ6-ὶ 

βογοηαμ 6ϑδεῖ, δχοϊξανι νι θραηΐαν. [π στ 8 οἰΐαπα 

ἴρβ8α ᾿ἰπραδε  αγαδοαα παιὰν τορι σηαῖ: αὖ ἀυπην δηΐθ 

αἰἰτϑ οι πθῖν σγρΌϊατι ροπαπὶ, μετέδωκεν αὐτῷ, οὗπερ 

εἶχεν ἄρτου, ασπι ἰαηαθα ἀρρᾶγοαὶ Οσδεοοβ βϑηϊῖνο 
ΠΟΙ ΒΤῸΒ ἔΠ1886, 1181 τ ] Δ νη ΔΙ Οὐ 88] 16 σὰ ΡΓΘΘ- 

οοάθηΐθ νουρο Ἰσηχίβδθεηῖ, Αδαμ ν] 1086 Ἰπι ΘΓ ΡαΠΡΊιαν 
ἔλαβε τοῦτο, ὃς ἦλθε, ααἰ ἔπαισεν, ὅνπερ εἶδε, φαΐρρθ 
486 ᾿πίοΡραποίίο νορῦρα ἔλαβε εἰ ἔπαιδε βαθοοῖο ρεῖνοῖ, 
δἰ δβῆια Ῥενυνθῦβα δἰϊ. 80 δὶ (ῖβ ἔλαβε τοῦτο, ὁ ἐλϑών, 
δαὶ ἔπαισε, τὸν ὀφϑέντα ἀϊδιϊησααὶ. Νξο στα] ἔα πὶ πηαΐα-- 
ἰὰν τα, φαδπ6ο0 80: 9 Δ ΠΕ ν ]Πὶ ργαθοθϑϑιὶ, ἔπαυσε τὸν ἂν- 
ϑρωπον ὅνπερ εἶδε, 4ππ|ὰ πθ Πἰο φυϊάεμῃ ροβϑὲ ἄνϑρωπον 
ἢ ΡΓΟΠΌ ΠΟΙΔΠ60 8085. 6. Ποδὶ, {αππὶ ποίϊο παΐὰ5 νο- 

ΘΑΡ.] 1}}15 8 ἀ1}15 σευ 8 ἀοῇπηϊαίαν, εἰ βοηϊθηίϊα δἰ} τὸν 

ἄνϑρωπον τὸν ὀφθέντα, 48 ἀ6᾽ οαιϑα εἰΐατα (8111 51π6 
ἀἸβιϊποίίοπθ βουιθαμπε 11 γαρρα 1 ποπιπιθ ψιὶΐ ἃ υἱέ. 
Ῥεῖι5 δἰϊαπὶ απ να ἐχαγαῖον ἔλεξε, ταῦτα γενέσϑαι, 
4φυοὰ γδεοοβ ποη ἀϊοΐαγοβ ἔμ1556 ραϊεῖ, πἰϑὶ 1 ΠΗ γ 8 
Ρἶδπθ Ἰοοιιπι οἸ᾽ δοιὶ ἰαπογεῖ, δεααθ αἰ46 βἰπιρίοχ ταῦτα 
ἴῃ ἔλεξε ταῦτα. Ουοὰ Ιἄδπὶ ἀδ ρανεοὶρῖο ἴῃ αἰσϑόμενος 
τοῦτον προςελϑόντα εἰ 51 πη|}1} 8 νΑ]6Γ 6 τπδη]  δϑί απ 6βέ. 

Ουϊη εἰϊαῃ «απ ὅτε ηΪ8 βι ϑιἰαἱπηὰ5, αἰσϑόμενος 
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ὅτι οὗτος προςῆλϑεν, ἔλέξεν ὅτι ταῦτα ἐγένετο, τ (χη 

αυϊάεια τϑοῖθ νἱυραϊαπι ἱπιθυροπομααδ; πᾶτα πιδηθῃὶ 
Βαᾶβθο οδίθοϊαμη σεῦ, πΘα 6 αυϊϑαυϑηι ρχοπαποϊαὶ, οζ 

ες -- δαβ δίεζεν ἔαηι, 864 εν πιετξξο δα β 
δἰεζεν ἔαπι, βἴπιθ Ὁ}}ὰ Ῥάσβα, ἀπὰ6 Ταχϑιβ. ΟἿ] σθοία 
αἀἰϑιϊποίίοηδ τὰ [4}10 8 ποῖ αἰ! 7. γόνασι ἱ 1π οὗ δὲ 

᾿“ϑηναῖοι λαμπρὰν μάχην νικήσαντες, πολλοὺς τῶν πο- 

λεμίων ἀπέκτειναν, εἰ τοὺς δὲ πολεμίους τρεψάμενοι, σῶοι 

ἐπ’ οἴχου. ἐπανῆλθον, αἴαμθ βι μα! θ8. οὐαὶ ρ8, ροϑβὲ 
Ῥανιϊοϊρίανα, ΄Πασπὶ 1 ἸΘσθημἦο. ΠΘΟΘββϑ8 110 Δ᾽] 1 ΠῚ 

8 5ἰϑιθ ματα 811, σοπιηα ἀδβιἀθυαϊαγ: σαδηάίδιῃ, 1 
860115 εδὲ ἴῃ Ὀγαν]θἢ8 ΘΠ ΠΟΙ ΟΠ 5, ῬΓΔΘΘΘυ πὶ (ιι0-- 

{ϊε8. ραν ϊοῖρίαιαι οδἱθοίαην δα ΐημα πομ Παθδί, δὲ ἴῃ 

ποιϊοπθιι δάϊθοιῖνὶ ὑγαπϑὶῖ, αἱ ἴῃ οὗ δὲ ᾿4ϑηναῖοι νική- 

ὅαντες ἐπανῆλθον. Οὐδὲ παιπὶ ἰΐα δἰπὲ, ϑιθβρῃδημπὶ 
εἰ Ῥυκογὰπι ροίϊ5 ααϑηη Γι  ρ81:6 868 βδλμικι ἴῃ 1ηΐδ.- 

Ῥυποίίομβ 56 τ! 5. τη 118, 56 Πδ6ο ἔϑηΐαμ ΟὈΙΓΘΥ, ασμι 
«ὦ Οἴαςοι 1Ππϑίναπαα δία εἰπεπάδμαα πμ]]ὰ πὶ νἱηι 
Ἐχϑοσγδηΐ.. , ὅ- Η ᾿ 

Αἴ πομ σᾶτο 819. ἱπίθυρυποίῖο. οἰΐαημ. δαπίθπϊαθ 
Ῥ᾽ασίπαπι ποοεῖ, δία δάθο, αἰ 46 ἱπίορυϊαϊο βου ρία- 
τῶθ ἀπ᾽ αγθ ῥοβϑίπηι8, εἴποῖῖ. [ἰὰ οοριίαν! νἱχ ροϊεϑβί, 
πᾶ ἱπερίθ γοῦθα ἔφερον γὰρ --- ἀνῳκισμένοι εἰσίν 1, 
7. ΘΧρ Ποία 5ἰηΐ, απίθαιμδτα ὙΥΥ ΓΘ μΡ Ομ 5 68. τθοΐθ 41- 

βἐἱπκίβϑοῖ: δίαυθ 1, 11. νεῦρα ἐπειδὴ δ᾽ ἀφικόμενοι ---: 
φαίνονται δ᾽ ἐνταῦϑα, νᾶτὶς ἰδπίαία ϑδαπῖ, ρυϊαδαθδηι.. 
ἨδΙπδηλ118, Βδυθγ8, ὟΥΥἱ θη δο9 ἰμδίαμι 1ηΐογ- 

Ῥαποιοηθ, ΠΟ βίγαβ8θηΐἃ, Εχ [}18, αὐἹὰ 410] ρφοοα- 

ἰὰπα 8115 1δ τὶ σΟὨἸοἰ68, Οποάᾶ Ηδγπιδηπὰβ ἴπ 4158. Ὠ 6, 

Ῥγδθοθρίς. 4] 86. Αἰἰ1οἰδίι, Ρ. ΧΥ͂Ι. θυθνίίον ποίαν, 
φαϊ ἐδγερίθ βουθὶῖ, ρἰθνοβααθ, ἀασηι ἰηβο]θηΐον Ἰοααὶ 
80Ίθ"θ Ἑμπαογάϊἀεπι ογθα  ἀἴ88θπΐ, ἀπ] ν 18 Ροιίτ8 ἐεμίδη- 
ἄππα,. Πθδ, «αοαά Ομ] ὨΐΠ (ΟΠ παν ἅμα εἰ ᾿δῃ 155 1: 

6886, ἸπίθυΡαμποι Ομ πὶ γαυϊϑη απ 6886 π᾿ ΔΗ ΠῚ ΠῚ 1Π--| 

ἀιχίθ56... Οὐ απο οατ οἰπθηδγα γ6] 101 σθΉριο 115, 
Κο 
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Γαϊῖ, ΟῚ 1Α 188 1 6556 ᾿ρϑὶ οΟβπονογαπίῖ. ὕ1Ἀ᾽ ΗἹ], 19. 1π 
νου 8 Προςδεόμενοι δὲ οὐ ᾿4ϑηναῖοι χρημάτων ἐς τὴν 
πολιορχίαν, καὶ αὐτοὶ ἐξενεγκόντες, τύτε πρῶτον ἐξφο-- 

ρὰν διακόσια τάλαντα ἐξέπεμψαν, καὶ ἐπὶ τοὺς ξυμμάχους 
ἀργυρολόγους ναῦς δώδεκα, εἰ Θυκοταὰβ εἰ Νεορηγία5 
Ῥοᾶ5 ἴΐα ᾿πίουραπροπά ατὴ 6586 ᾿π.6] ] οχεγαηῖ, καὶ αὐτοὶ 
ἐςενεγκόντες τότε πρῶτον ἐςφορὰν διακόσια τάλαντα, ἐξέ- 
πεμψαν καὶ εοἴο. υἰθγαὰθ ἰδ θ ἰαπὶ δα ρογβ ἐ1οϑὲ ἔπε-. 
ταπξ, αὐ 4 υ]οαιδ ΟΟΥΓΙΡΈΓΘ ΠΟῚ ἀπάδγθηΐῖ. ῬΥϊπια8. 

ἰοϊταν ἨδδοκΚΙα5 1ἷο οἵ ρα 581πὶ ψΈγδηα (181 που τ τ εϑἐϊ-- 

ἀα1τ, ΡΥ πὶ ἴρ56, Ῥαγιΐμι αὶ Βεπϑαϊοίο πηοηϊΐαβ, φαΐ 48 

γον 5. ΠῚ, 15. οἱ Ζακεδαιμόνιοι --- ἀφίκοντο, ΤΥ, 82. οἵ 

δὲ ᾿4ϑηνᾶῖοι --- πλεῖν, εἰ 41101 βδθρίιι5 οὐ ον τὶ ροιαβί, 
πΟΠΠΙ Πα] πδ ΠῚ, αἰ ΤΥ, 72. (1π Ῥαυοάο, 4π68 ἃ ἐκ γὰρ 
τῆς Πελοῖτ. ἱποῖρὶϊ,) εἰ 189. (15 ρδυϊοάο, ουϊαβ ἰπἰ ἴα πὶ 
εϑὲ καὶ ἐτύγχανε γάρ,) εἰΐατα ἃ ποΡῚ5 γεγαπα ναι δο- 
οἴμ8. ΑἸ ροβίβα νὰ ΒΈΚΚθειβ δαβίμαὶ, αἰααθ. ἰοϊαην 
1 ΘΓ ΡΌΠΡΘΠΑΙ ΤΟ 6ΠῚ 51Π|ρ0]Ἰοϊοσοῖα τϑα 11}, ονγίαβ-- 
818. ἰδ ΠῚΘ 1 ΠΟΠΠΠΙΠΠΠΔΠῚ ὙΙΓΡΊΠΪΑΡΙΙΠῚ ἩΪΠηΪ8 ῬΆΤΟΙ8, ΝΙΪ- 
ΤαμπΙ εδὲ δαΐοιη, 400 πιοῦο ἰάδμι ΥἹ, 17. εἰ 88. νεῖε- 
ΤΕΠῚ Οἰ5εἸ ποι μῈ πὶ 40 Ηδεοκ. οοὐγθοΐαη (αὐ 1ΠΠ1Ὸ σο]οπ 

Ροβϑὲ ἔῤῥωνται ροπαῖαγ, Ηἴο ραποίαπι 58 ροβὶ Σικελίᾳ 
οἱ νϑῦρὰ ξυστήσεται γάρ εχίτα ρΡαγεπἐ δίῃ βου θαπίαχ,) 
ΤΟΛΟΟΔΓΘ ροϊαουιί. Νοππππααδπι ναὸ δὲ Παδοκία8 εἴ 
ΒεκΚονιθ5 βάθια νουΆ πὶ 1ηἰογρυ ποίϊοποῖα ΟΡ] Θχθυπηΐ, 

σα 1, 187. 1η1ἴ. (ποδίν. δ6411.), Ὁ Ππαᾶο 8οῖα σαϊϊοπθ 
Θυάθοα ἃ πιιαιἰοηΐβ πϑοαβϑιίαιθ Φοίεμδαπίασ.. 

ὕτ ἴῃ ᾿πουραποίίοπα, 118 Οὐαὶ 1 ΔΟσΘ ΠΕ 0115 αἱ-- 
ἄπ πο 1}}18 ΤΕ ΡῈ 5 ΟΥ̓ΠΟΡΓΆΡΉΪοΙ8 δα! τουὶ νϑπΐα εὐὶξ 
βϑεοππάμμι σεγίαβ γα σ 8 συ δ ΠΙ Π δ 1088. δῇ ΘΙ ΘΕΟΓ 4.6 

Ἰοσοσαμτι δηδ]οσίαηι το ααἃ ΘΧΕΠΊΡ]α σΟηξουπηδηα]. Πα 
Ἰσιξαν ἴπ ΠΟΠΔΙΠΙθι18 σϑη 8 ἴῃ ἄτης ἜΧΟΙ ἢ θ8 ΟἿΠῚ 

ΒεΕΚΚοιῸ ΠΡγογα «ποίου! δ πὶ Ρ᾽ατιθ πορ] χίπιι8. Εα- 
ΪΠῚ ΠΟῚ “801πηῚ συϊσαία Θχε ρ αυα οοπδίδηΐε. 800 1-- 

Ραμὺ Ποτιδαιάται 1, 58. 62, Σπαρτιάται ΤΥ, 8. Υ, 15 
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“εγεάται ἘΝ, 184. Υ, 89. 67. 66. εἰ ἰϊὰ μαθο οἱ δἰπη]ΐα 
οἴπμΐα τπἰθίαπι6, 86 εἰΐατα οχ ᾿ἰθυ δ τη μὰ δουριϊα πὰπ- 

ᾳυϑπι υΐϊοααδιι αἰνουϑιία 8 δἀποΐαίαπι νυ] θηγ8, τϊδὲ 
ᾳποὰ Υ͂, 67. εχ αὶ. ᾿θρναιᾶται ἀρροβίϊαχη 68, Ὠἰδὶ Εἷς 
ἰδαΐϊατα Ὀρναιάται. μαροὲ, δοοθπέμ8 δαΐθη ἃ ΒεΚΚ. χαὰ-- 

ἰαΐπ5 εἰ, Αἰ αασμα ἃ οἱ ροείδα οοῃϑίδμξεν ἴῃ ἐδ] ῖθιι5 
Ῥυοδαοσαηὶ οἱ Ιομαβ ἴῃ ἢ τημίθηΐ, πομ ἀμ 1 ανίπια8 Ὁ ]-- 

πὲ Ῥγο δουῖΐο, οἱ οι τ ὯΔ ΡΟΠΘΓΘ. 810 οδἰΐατα, αὖ 1-- 
οὐπαμθ᾽ Θμο ἰἰοαθ ἦπ νυ] ραιῖθ Πθυῖθ, παρᾶ ραβοῖπι. Πΐ, 
σομΐγα τορι ϊα8 δοοθηϊ 1] ΠῸΠ 'π ργαθοθάθῃβ. νορϑρα- 

; απ τοϊϊοϊαπὶ, ἰδοῖίθ νοουϊαείοποιι πιαΐανθ πο 4}]1- 

1ανίπιιι8.. Ταπι ἴα Ηεχηδπηι5 (46 οιηθπᾷ. ταὶ. (τ. 

αυ- Ρ. 69. 544.) οεν ἰϑϑίπιθ ἀθιποπδίγαν ξ, ροϑβὲ ΡΘιυῖβρο-- 

ταθπὸπ ὁ πο] ἰϊοα ὈΙθ.]} αἴ απι δοσθμία σαΓΘΓΘ ΠΟΩ Ῥο8- 

80, ἠπειρωτῶν τινες, γῆ ἐστι, νῦν. ἐόμεν εἰ ἰᾳ]ῖα, οἰδὶ 

. δονιαβ5185. οοπϑίβπξοι 1π ΠΡ Υ8. οἷο Θχανδηΐαν, Βρυθυ πλ8. 
εμίαας εἰΐδαι ΠΥ ΡροαΙαβίο!θη, φπ86 1πᾳ ῃοβίγα βουῖθοα- 
αἱ ταϊΐοπα ποπ βοϊαμπι 1π0}}1}}8 εϑὲ, 864. δάβο οἰοπα! 

ομηϊβίμη8. ΓΙ. 4αΘ ΘΟ 416 8118 ἰαπο τοί 1η- 
σοτία νἱἀεραπίωγ, [ἢ 115 ΠΌΡῸΒ ΤΌΓΒΙ5. 864 πὶ τ 8] α] ὨΊτι8, 
Οὐοοῖγοδ, Π6 εἃ ΤΠΘΙΠΟΥΘΙΠ18, 486 18 1π ῬΥΪπιο νο- 
}αταΐηθ ἀ6 τα }118 τοθιι5 δα ἀἸδ]θοία ρθουν θη θ8. οἱ 
νΌΘΑΡ]5 ααὐ σομϊ πη 6 η615 δαὶ αἰϑι απ ρϑη 15 ἐἰοία δαπὲ, 

"σθὲ Ῥ]θγίᾳιαθ γδοθηιογαπι συαηιτηδἰϊοούμα δἰαιηὶ, 
ἴπ ΟΓδϑὶ ὁ ̓ ποᾶο ἔπη βαΡβουὶ δὶ, φασι απΐθ ογαδὶπ 5 
φαξαενῖ, ἰάπιθη χᾷν, κάἀνταῦϑα δὶ τοῆαπα Παΐτι8. ροπθ- 
τἶθ, αυδ) ΤἬποΥ [615 Εν οοπδίαηξϊοι. ἐπρηΐαν, 4αΐα ἃ 
ΠΙουβομίο (αν. δ. 88. δάπποί. 1.) «ὔππο ἀθίθηβα νἱ46- 
τηῦβ, ἰηἰδοία το] αἰ. Νϑαμα ἰηδηϊν!5. ἴῃ. ὧν 7οἰα 

5 δου ρίατα,, αυδπινὶβ ἃ ὙΟΙΠο οοηνϊοίμμαι., ΘΡΟΓΘ 
ο΄ ψοϊυϊΐϊπιμδ, αυδηια πομάμπι οἴηπηθ5 46 60 [1{68 φοιη- 

Ῥοϑβιῖδε εβϑεῃΐ. (ἢ Βαυίεμι. τ. τπᾶχ. ἱ. 1. ρ. 507.) 

Θεὰ δάνενθια ἴῃὼ ἢ, 488]}1ὰ δαηΐ ὅπη; πανταχῆ; εἰΐαμπι 
ἴπ ἩΡγῚ5. 115 Ρ]θραμιαθθ (αἱ 1, 49. 52. 54. 66. 129.) 
δἷἰπθ ψ δχαχϑηίμς, εἴ τᾶγοὸ ἑᾳπίαμα (σϊοαὶ 11, 11.) εχ 8ου]- 
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ΡὶΪ5. αἰΐοσα ἔουμπα δἀποίδϊυν; πὰ ἀε οαυϑα Βαϊ πηδπηὶ 
(Θ΄. τηϑά. δ. 408. αὐποὶ, 8.) Ῥγαθοθρία βϑοιτὶ βατηῖβ. 

. απ δοάθπι (αν. τπακ. ἴ. 1. Ρ. 454.) εἰ συΐραὶ8. 6χ-- 
δπαρίυίθιιβ (μη ἰαπιθη 8101 οοπβίαπ! 5, αἰ σήμῇναξ, 
᾿αποά 1, 72. ναἱρο εχαγαΐαν, ἀοοοί,) ὦ βυθβουϊρίαχμα οἰ- 

ἴατι ἰπ δογίϑίο ὈΥΪΠῚΟ γονὴ αἴρω οἱ δἰμαι πὶ τ ρὰ- 

ἀϊανίμαι8, φυαδηααδιῃ ῬΑ]. Π|,. 98. 95. δὲ ραβϑβίπι ἄραν- 
τες παρεῖ, Νβῆὰθ εἰάθιι Ρα]. ἴῃ σῴξειν οἱ σῷος (οἴ. 

δναυαπιαῖ. ἀρὰ ρσγμα. (6 διθηά, ταῖ, αν. ὅτ. Ρ. 857.) 
Ι, 74. 110. 84]. ουβθοιτ 5. 1.8, Ἰἰσθῖ οὰπὶ 60 εἰΐαπι Απρ. 
ποηηπήσαδηι (6. ο. 1], 49.) σομδοπίϊαί ; νεγαμι δὲ γϑὶ]-- 

4αἱ ᾿ἶδνὶ ᾿δἂνογβαηΐαιν, δὲ Ῥ8]. ᾿ρβίῃβϑ οο!αΐον. ἰδοδὲ 1, 

68. 70. 8]. ΔΑ δοσοηΐαϑ5 τι τθάδαπιιβ, ΒΟΚΚθρατα, 6481 

ἑτοῖμος εἰ ὁμοῖος, απειηδαπιοάαμπι σγαπιπιδίϊοὶ Ογαθοὶ 

ἃρυὰ γεΐεγεθ Αἰιϊοοβ ᾿πββδουαηΐ, προπερισπωμένως 58ογῖ- 

Ρ511, (φαοὰ 1άδιη, πθ ἃ 86 ἀθδβοϊβοθγεῖ, ἱπ ἔρημος ἔδοθγθ 
ἀερεθαῖ, ἃ αὰο τηΐαθο αρϑίϊπαϊ!,} φαοπίαπι ΠΟ. 4]1-- 
αυοίϊθθ. δαϊϊθια εἰΐαπι ΠΥΡῚ βυρρθαϊξαηὶ (νι, 1. 1. Ῥ. 
913.), ἔονι85818 1πηϊ αὶ ᾿ἸΙσεραῖ, βε4 ρ]θγου 4 16. δπε1-- 

4αοΓαπΙ ΠΙΘΠΠ]Θηΐογ απ ΡΟ δ θη ἰβϑθηϑαμα ΟΌΠΗ 
Ὦυκ. δά ΨΠΠΙ, 92. ἴῃ τὸ Ἰυργῖοα γϑίενεπάαμα ραΐαν]-- 

ταὰ85. Πεϊπάθ Βεδρ, αὐἱάεπι ἰδεῖ ὈΌΚορο δα 1, 99. 
ἌΡΙΔ6, δὲ 8111} ΠΥ ραββῖπι, δἰοαΐς (888. εἰ Αὑρ. 1, 29,, 
(488. εἰϊαμῃ 1, 89. ΠΙ|, 85. ἄλλό τι οὔτα ἀποραβ. δοσθη- 

{ἰθὺ5 ἴπ ἄλλο βου! θαπί, οαΐῃ5 νεδιϊρίατη οιΐατα ἰπ ἀλλό 
τί, αποῸ4 1, 99. ΠῚ, 85. οὐ 4101 ἴῃ ὅτ, Ἰορίίαν, πη 6ϑ8ῖ, 

οἴ ΟὨΠΊ ΠΟΤ ΠῚ] συ δ πΙ πη ἰοῦ πὶ ἀοοίεϊηα (οἴ. θυ τι. 
ἂς εἰπϑη. ναὶ. αν, αν. Ρ. 70.) σοπνθηϊξ, 5664. φαστα ἴ 

ἢδο 5014 Ἰοουςοηθ, ποῖ [ἴθ πὶ ἴῃ σαδὶθι 8 5 τη} 08, ἀα9 

ΟΠ ΠαΪ “ἀοοαπίι8 αοαΐὶ ἴῃ δοάθπὶ νοοᾶθι]ο πὰ ΤΠππον-- 
ὉΠ4Ὶ5 ΠΡ γῖβ Ἰπνϑηϊδηϊον, αἴααθ ἴῃ Πᾶς αποηθ6 ᾿γαθίοι 

Ἦδρ. τ] 4Ὅ1 Π1ὈΥ], δἰ τθοῖθ ἸΏβρ οι! δαμΐ, ΠΠ, 94, ΠΙ, 11. 
22. 88. δ6. 4]. νυ]σαγοι βου θἜ 1 πηοάππιὶ [θη θδηΐ, 

ἀδηϊααθ Ἰνΐσ Αὐἰβίϑγομο 8} Π|564τ|6 δὰ ΕΠ ΠΠου 8. συϑηγ 8 -- 

(1οἷ5 Ῥ]δοου, ἴῃ δο δοηπϊονίμημ8, ϑεα μεμηνῦσϑαι, 
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ο΄ χεχωλῦσϑαι δὶ αἸΐα Βυιΐα5 βΘπον8, απα6 ἴπ νυραιῖ5 ὅχθιη- 
Ρἰανίθαθ Ρατοχγίομα διιηΐ, οὰπὶ πο ΡᾺ]. δὲ Βθκκ, ἰπ 

Ῥτορευβροιποπᾶ ταμίαν; μδθὸ Θηΐπι νοσθα 6 χπο-ὸ 

ἄο, ᾳὰο λέλυμαι δὲ ρᾶιοᾶ δῖα ὈΊβυ} θα, σοοα]θμι ἴῃ 
Ρθείβοίο ῬΑβδῖν' γΌΓΒΕ8. ΟΟΡΤΙρΡΘ" 6 ποι Ροϊεϑδὲ ἀϑυηοη.- 
Β' ΓΑΙ, Νοαὰο 50 80] Δ παροξῦναι οἱ 8111 τυ δηϊενὶ δου βιὶ 

νευθοσαπι ἴῃ ἔν αἰηὰθ ὑνῶ ἀεδβὶποηίίαπι ουπα Κορ. εἰ 
Ῥαὶ. ρεγρείμο οἰγουγηῆθχο πὶ ΡΘΗ] Πχα ἱπδὶριΐθηάα 
δα, σεγαμπι δα πε οἰΐαπι 'π κηρῦξαι. οὐπὶ ΒΕΚΆΚ. 1π- 

γι Ομ θῖ18 10 γ189 ΙΥ, 68. ὟΙ, 50. γτοϑ απ 6886 

Ῥαϊοὶ. (ομίνα Ρα]. ἱπηπιοάϊοατι ἴθ τἀ5ὰ οἰτουτηῆεοχὶ 
80 86 οϑίοπαϊι, φυοὰ ΠΠ1, 81. πρρρμῖξαν 5ογ10 11, ἄπγα 

γψΘΓΌΠι σσρορμίξαν οὐτπ τ] 18. οὶ Πρ }18 1056 Δ] δὲ 

ΒΟΥ αΓῈ νἱἀθίαν, οἱ φυοά 11, 6. ΠΠ, 118. 1Υ, 97. κῆρυξ 

εχαγαῖ, ρῦοὸ αο οδοίθιϊ οἵηπεβ κήρυξ ΡΥΘΡΕΓ ν]άδη- 
ἴαγ, αυεταδάιποάιπι ΟΧ ἰρ80 Ῥᾷ]. 181] οποίδέαμι ἱ, 99, 
Π, 9. ΠῚ, 59. ὙΙα., 81 ρ]δοεῖ, ργυϑείϑνγ 81108. Βαϊίῃν, Οὕ. 

τοᾶχ. ἱ. 1. Ρ. 170: Νϑαμθ ἐπ᾿ τἄλλα οἰγουπιθχαγα ἱπὶ- 
, ΡΌΠΟΙΘ δὶ ΘΌΙΗΙ18, οἰϑὶ δαχα γαῖ. εἰ 1, 1,. 90. δαρρε- 

ἀϊίαγα νἹἀθηίαν, ΒΟΚΚΟΥ 8 οοπϑίδμἑου Ἔχ μίρθυϊδ, εἰ Βυι- 

ταδπημ8 (ΟΓ. πιᾶχ, ἰ. 1. Ρ. 116.) δοϊαπι ργουδῖ; 8ρὰ 

δουΐϊαπι, αἰ ἴπ τε] 418 10 γ18 ρδγρείπο ᾿πνϑηῖὶ νι ἀ6- 
ἴα, ΠΟΙ πα ργοΡὈ1] 16 ἀεἔἴθη 1886 Ὁ οἰἤπμπι. ᾿π ΑΠ8}}. ἡ 

κι. ἢν ρῥ. 482. 544. (Ὁ1 πράττε, πεπράχϑαν εἰ 5 πη} 
οχουϑαΐα 6856 εαὐϊααα ΠΟ] πι5,.}) ᾿πέευ ομλη68. οοπϑίδί, 

ΤΘΠρΡΙουα. ποιηῖηᾶ απὸ δοοθηΐα ρἰηρσαμάδ 5βιμῃΐ, ΠΟ 
1ονὶ8 οὐἰϊαν ἀαδἰταΐϊο, δα αυδπι ἀἰυππθμάδπι ΡΙαυ πη γτα 

φοοπέενε ΠοΡΘοκΚ δά ῬΒγγη. Ρ. 867. 546. Αριά Ὑμαογ- 
ἀἸάθπι δἰΐδπὶ γῈ8. πλΐτι5 ΟΠ Ομ] αι18 παραὶ ααᾶπὶ Δ}10], 

4αΐϊα ΡΙογϑαϊθ δουτπὶ ΠΒΟΙΠΑΪΠΠ1,) ἀθ απορα μι δοοθηΐα 
ταϑπχίμηθ αἰδριϊαὶαγ., ἴπὶ ἐὐρθθαα ἴῃ. ααρὰ8 ἀοσθηϊαϑ 
αἴγαμα οἰγοῦτ οχυϑ 510 δὴ δοιΐαβ ἴῃ ἰθυϊία ἃ ἤπο α“- 

διιοβοὶ ροιδοί, ἀραιὰ θαμὰ ποῖ οχϑίδηΐ, Νά ᾿ζπολλώ- 

νιον, Ποσειδώνιον, Διονύσιον (Υ1Π|, 98.), “εωκόριον 

Βιυμηϊδϑίπια 6856 8αιἰ5 ἀοσοὶ Γοθεοκ. Ρ. 868: Νοᾷιθ ἄς 
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ἀἰρμεμποηρο ἱπ. Ζιορκούρειον ΓΝ], 110. ἀπιρῖσοθ, σοὶ ΠΕ, 
Ἀερ. Ου: εἰ. ἀδβργαναὶϊ ποπμ}}} Ζιοςκούριον: 50 θα. 

ὕι δαίοπι Ἤοο ραγοχυίοπμομ εδϑὶ, ἴἰἰὰ οἰΐϊδαμι Ἣρά- 
κλειον Ὗ, 66. εἰ ᾽Ορέστειον 5. ̓ Ορόέσϑειον Υ, 64. ΔΙ᾿ 
γ68 δϑί π ᾿θλυμπιεῖον, ηυοά 1. 2. Ρ. δ14- 54. ἐπ1Ὲ} 88- 
τη18. Νομηῖπα ἴῃ αὐον ἀαδδιπθηϊα διιΐθπι οἰγοι Π χα 
ἴπ Ρεμαη εἰ μηαπι γϑοϊρίαπι, νοϊαὶ Ἑρμαῖον. ΝΗ, 29. εἱ- 

ηαὸ Ἡραῖον 1, 94. ΠΙ, 75. Υ, 756. τμάε πος ἴῃ Ὑαί. δὲ 

ῬΑ]. 11, 79. δἰααθ ἴῃ 15 δὲ 1{. 1Π,. 81. ρῬεγρϑγᾶπι " 

“Ἥραιον 50Υ101 ᾿π θηρίου. Ῥγαεῖθν δοσθηξ8 νΘΓῸ εἰ-- 

ἰδ βρ η8. οομβιδυθηθὶ. Ἐϊθηΐμ ΕΚ ε ὰ8. ΠΌΡΟΥ 
νυ μ δἴργειν. ἰδ ΘΥΟΘΠΟΙ ἡπματι ποι ἀθηαὶ τὶ αὐῖ-- 

46 εἴργειν 5ογ!ρδιῖ, δἰαιιθ τὰ Ττ. ρουρείμο δὲ βαθίηάςε 

οἰΐατι Ὑαί. οἱ Ῥα}. Ἄχ μίσοσο βουβοὶ (84 1, 84.). Αἱ 
81 161 ρίδηβ δι μη βϑεηξ Αἰἰοῖ, ἔδπὶ ἀφείργευν 4αδ 0 
καϑείργειν 115 αἰσεμάππι δγαῖ. Αἰχαὶ κωθείργειν Ἰϊοεὶ 
ἈΘρ. εἰ ατ. οσβιθεδηξ ὟἹΙ, 6. δἴαπθο ΒεκΚΚογα8 δἀϊάεγις 
ΙΥ, 47., ἰάδμι ἰαπιθα κατείργειν το 801}ἸοἹέαν! 1, 76. 

ΙΥ,.98.ὄ .ΥἹ, 91. ΝῊ, 57., φαδπηαδηι ποὺ νϑυρηι ςοπ- 

οἴαάθηαὶ. εξ σοθγοθμαὶ ποίϊοπεμι μαρεῖ, πα απιὰ ν 6] στατη- 

τηδίϊοὶ εἴργειν τ Ἔχαγθίαν ροβία]απί. ,,(Εἴργω τὸ κω- 
λύω ψιλοῦται, ἀφ᾽ οὗ ἀπείργω. εἴργω δὲ ἐπὶ εἱρκτῆς 
δασύνεται, ὅπερ ἐπὶ τοῦ ἐνεστῶτος οὐκ ἐν χρήσει " γίνε- 

ται δὲ ἐξ αὐτοῦ κωϑεῖρξε καὶ κάϑειρξις.““ Οταμηπηαῖ. 

80. δι. 46 διπθηά. γαΐ. αν, ὅτ. Ρ. 8587.) ᾿4πείργειν 
ΠῚ, 45. εἰ 1Υ, 87. τερουϊίαν, Τα α6 π6 δέρμευν φα]6πῃ, 

58] ἴθ ὉΔῚ Ργο θαυ α βισηϊῆοδῖ, ἰθηία 8, Μία] ο τη ]- 

Τατ8 οὶ ΒΕ Δ ΠΗ18, 4ἱ ΠΌΡΕΙ γα ρσὶοβ Ορεγαῖα παν ἃ-- 
τυρὶ, ἀϑρόος εἰ ἁϑροίξειν, φχαονγαμα πα ἈΠ απ. 4] θῃ. 

1η ὙΒΠΟΥ 1615. ΠΡ γ1]8 νεβϑεϊριατα δϑὶ, ἴΔ 605 ᾿πίθγεϑ. 
Οὐυϊά πυρά 5ρ1Γ1{π8 ΠΟΠ]η18 ἅμαξα ᾿ποδΡί 8 εδὲ, Εἰο- 
πἷπὶ ἄμαξα ῬΑ]. 5ου 1: 1, 8. 84. ΙΥ̓́, 67. (ππά6 ᾿ἅμαξι- 

τὸς (488. ατ. ὙΠΠ, 101.}, αἴαπ Ιαπθπὶ οομπιεηαὲ ἐπη- 
μαξευμένη ἴῃ ὅορῃι. Απὶ., οοὐά. Ῥᾶγν. ἀρὰ Χϑῃ. ΟΥν᾿ 

ΥΠ, 8. 1., ΒΕΚΚΚΟΥῚ Ἔχεπιρίασια Ποπιοϑὶμ. 6 (οσ, ὁ. 87. 
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αἱ. Αἱ ἅμαξα νυϊσο ὑρίητια δρυ ὙΠιυονἀϊάοπι οἀϊϊαν, 

εἰ 1, 98. 17, 100. Υ, 72.. πὸ εχ Ραὶ. αὐυϊάδιτι Ὁ. 

ϑου]ρίαγα δποίαϊαν. 

᾿Αἀαίπηι8. 4116 πο π}1ἃ βαροῃολαθαΦΝΝ Οὐιδόκἐίον 

οπἷπι ὠφέλεια ἂπ ὠφελία 5ογὶ θα πάαπι 811, φπόσαγ Πρὸ 

πθίᾳαθ ργόθανῖὶ ΒΕΚΚονιβ, 41 δ 1, 89. παπο Ῥνορο- 

ϑυυϊῖ Ἰορογπι, ὉΔῚ Ἰεριιασ, ἱμάϊοθμι.. ,»᾿φελίας 1|., 

οδοΐεσὶ ὠφελείας. 815 ὠφελία 11, 66. 11. γαῖ. 1, 956. 

1, Ῥα]. Αυρ. (258. ΥἹ, 98. (. 6. {ΥἹ, 108. (455. Αυβ. 
Ω. ΟἸΎΙ, 69. Ματο. 6. ὠφελίας. 1ἱ, 61. 1τ.- γαῖ: ΠΙ, 

80. 1τ. Ῥ4]. γαι. Ἢ. ΥἹΙ, 80: 1. Ῥᾳ]. Αὐρ. (455. ΟΥ. Ὁ, 

Η. ὙΙ, 92. α. ὠφελίᾳ Υ, 88. ἐξ Υ', 90: τ. ὟΙ, 17. 1. 
Ῥαᾳὶ. Δυρ. (55. Η,. ὠφελίαν 11, 7. 1τ..Π|, 48. 1, αι, 

1Π, 18. ΒΑ]. ΠΙ, 48. 1ἰ. Ῥα]. ναὶ. Η. Ομν. ὟἹΙ, 16. Ραὶ]. 
Αὐυρ, ΥἹΙ, 68. γαεὶ. {. ῬΑ]. Αὑρ. (455. ὅν. Ο. ΥὙἹ,. 80. 

γαὶϊ. [{- Ρα]. (. Η. ΥἹἱ, 88. γα. Ῥα]. Αὺρ. (855. σγ.Ὁ 
Η. ΥὙἹἱΙ, 5. Μδτγο. 6.“ γεγυπι ἴῃ Ηἰβ8 αἱ ΘΟΙΡ  ἀγ65 

Ἰοοὶ βαπὲ, ἴπ φαϊθαθ ἀπμ8 ἰδπίατα Πρὸς αὐφελία παθοεί, 

ἦα ὠφέλεια ογαμεβ ργϑθῦθγα νἱἀθπίων 1, 8. 656. ΥἹΙ, 18. 
αἰααδ ἀπ8 Ρᾳ]. ἀἰββθαι 1, 198., ἅπι8 τα. (Π0ϊ ἔετγθ 
Ὡδίαμθ 1ἰὰ οχαγαὶ}. 1, 78, 756. 11, 857., Ῥα]. οἱ τὰ. 11, 
99,., 50 τΐν αἰσαπι ργοθθπιμ8, Ρ]8π6 ἀ0 11 μαϑυθδσιαβ, 

δἴηιθ νυ!ραίαια ὠφέλεια 5εγναιθ τι] μου πη5. Οὗ, Ὁ ῈΚ, 

δὰ ΥἹ, 17. Οὐυοὰ 5 4116 μιαϊι8 σϑηθιν]8 νοοαθια οοτα- 
Ῥαυδιίημβ, ὑτὸ ἀνδρεία 11, 87. Ο΄., ΥΙ, 72. ὃ15 Ἀερ.» 

11, 89. (1455, δὲ Αῃρ. ΥΙ, 69. Βερ. Ατ. Ομγ. Κ', Ὗ, 72. 
(888. Η. εἰ ἃ ρογγϑοῖ. Απρ. βδἱουὶ ἃ Ρυ. πιϑῃ, αν. Ῥγδε- 
Ῥεπΐ, ᾳιοὰ Ὀδί4α6 τϑροϑαϊξ ΒΕΈΚΚ, Ὑ]οϊδϑίπι ῥῬσὺ νυ ]ᾳ, 
ἀνδρία Π], 82. ἴἱπ Ρᾳ]. Ε. Ε, Ὦ. Ἐκ Ὥδπη. χα. ἀνδρεία 
ἱανθαϊίιν. ἀνανδρία, αὐ ρᾶγ 6δβί, οοπϑίδπεον ᾿10.1 ἰᾳ6η-- 

ἰὼν 1, 85. Οἰμηϊηρ ΨΘΙῸ ,οοἰηίον Π88 ἀ88 ον πὰ5 ἀἱοὶ 

ὙἹΣ Ῥοϊἰεβί, φιῃδῃίορρεθ Ἰἰῦγὶ βαοίμθπίαν, πΐ, 8ὶ οοαΐ- 
οα8. [Δ φοΟΠΒι] αὶ ΔΘ 688, 88 θρ βϑίππιθ ᾿ποαυ 8 Πα δ 8, 

αἰνὰ ἑθποπάα 8)1. --- Ἐφυσάθπχ ἰθμοδπι αἀἰρμ  ΠοΟη ΡΠ, 
ἴῃ Ῥγοϑὰ αυϊάθιῃ Αἰιἱοογαμη ᾿01νγ18, ἢῃ Ῥοδπιαίῖδ,), ὉΠοὶ-- 
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ΘΠ] 10 ῬῈΡ τηθΓατα Ἰἰοοῖ. [}(46π6 ἀνδρία μαοϊεπὰϑ αἵ- 
ἤποπι Βᾶρδαπὶ ἷ86: ἀσεβία, αὐϑθαδία, εὐγενία, εὐηϑία, 
εὐσεβία, ἱερία, προμηϑία, ψφαῖϊθὰ5. αρϑίϊποὶ Αἰῖοα ῥτοβᾶ, 
Ροδβὶβ ἔεσθ. ποῖ εἰϊΐατ δὶ ΠΙΘΕῚ οοδοία ἰθσίθα8. “ 
ΘΟΒΠΑΒΕ, ΜΕ]. οὔτι, Ρ. 41. ἀοπίγα ϑομδδίογαπι ἀἶϑρε- 
ἴανὶς Ῥαββονῦ ,ἴεθον βυοοά, πίαροε τἀπὸ τράπριπῃ Θὺ-. 
σρύτίετδίιϑεν " Ρ. 17.», φαΐ 1δ᾽ αἰγαπηᾳαθ [ογηααπι οἰΐδτη 
π᾿ Ῥγυοβα δα πλ} ρο5856 ραϊδί, (488 οἰΐαια Του} 1 δά 

ΟΠμαγῖι. Ρ. 405. δεμίθηιία θϑι,) ἴῃ Ἰοχίοο δαΐθμ ἀνδρεία, 
δᾶδθο βυϑρθοίαμα νοοαΐ. ἰὔχ νοοαθ}}}18 ἃ ϑομδθίεσο πηο- 

ἄο τπϑιμου αἰ προμήϑεια ῬΑ]. 1ἰ. γαῖ. Η. 6ε. Υ̓́, 62. 
εἰ (855. Αυρ. ΑΕ, ΤΕ, Ῥα]. 6, στ. ΥἹ, 80. ἰπ προμηϑία 
ταπϊδηὶ, 864 ἴῃ εὐήϑεια 1Π, 45. οἴιηδ8 σοπβθηίαηϊ, 
(οἴηρασεβ εἰΐαπι ἀμαϑία 11, 40. ΠΙ, 37. 49. ΤΥ, 59.; 

ΡΙῸ 400 ἴπ ρῥυίπιο ἀππίαχαϊι ἰοῦο ἱπ ἀπὸ ἴἰ. ἀμάϑεια 
ε8ῖ. Νοῃ ἀϊἸβρ!]οοαὶ Ἰρίτας ἀφανία, φυοά αν. Β. νοῖί. 
εἀᾳ4. οἱ Πίοῃ. νυ]σαίο ἀφάνεια 5 5 ατὰππὶ ΠΠ, 87. Εἰατα 
ρτῸ καχοπάϑεια Ὀοπὶ ΠὈγῚ 58. Αὔρ. ἃ ᾿υ. τπᾶπ. ῬᾺ]. 
Ε. Βα5. αν. Β, 1. κακοπαϑία βαρροαϊίαπι. Οαϊά αποά 
ὁμηρεία, δ ὁμηρεύειν ἀποίαμι, (4855. ῬᾺ]. 1. Μοβαα. 
ΥΠΙ|Ι, 45. πο νογθπίυν ἴῃ ὁμηρία ἄερτανασθ. Οὐοά 

81. (. Μοβαὰ. Ὦδιῃ. ἱ, 196 ἴῃ προςεδρεία [αοϊαπὶ, 80 
αἴπηε προδδρία ραταίϊογθπι ἐχοιϑαϊομθιι παρθηΐ, 411811- 

νὶθ νυϊσαϊαπι ργαθίεγεπααμι δἰΐ, «αὐ 
Ηδθο ἴδγα βαπὶ βυ)ϑιδμίνα, 489 αἰνατα ἰπ δια δτι 

ία Ππϊοηάα δἰ, που 8 ΔΏΙΗΪ 5189 8510 ἰδ 16}, αὖ ΡῬιὰθ- 

ἰεσ ἀμαϑία εἰ ἀαθίαμη ὠφελία ἃς [ογίαδ818 ὠνδρία ἴῃ 
τ] αυΐβ. δα τορι παι οθθηι δια 818 ργορδηϑίου, ΠῚ αὐ- 

ἀἴπητι5 δἀνευθῖα ἴῃ ὁ εἴ εἴ, φυϊρι8. ρυδοίον αὐτοβοεί εὐ ὦ 
Ῥαιιοϑϑίαει ἃ]ΐα Οπτμ θιι5. ἰουταϊηδιϊοσιοα ὁ ἀἀνὶ 185} 

ῬΙοτ 6] ἀϊ5 δὰ Αρϑοι. Ῥγομι. ν. 916.; αὖ πὸβ σοί 

δαοίογ αἴθηι. μ6 ἴῃ 1115 ΄αϊάδια. Ποσοὶ δοϊθ πὴ 6858 
Ἰαἀἰοαπνα8. Ἐϊθηΐπη ΄ασμ πανδημεί 1, 90. 107. 1906. 

11, 81.94. ΠῚ, 91. 94. 110. οἱ 5δδεριι5 αἰψαδ 1146 π1 ρα τ 
- Χοπορμοῃίθηι οομδία μι! 6} δου 1 θα, δα π185 ποὺ Ὁ τὸ- 
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ΒῸ]45 ἢ 1|ὸ Βυιϊίαηπο θχοοριίαἴαβ σορααϊοὶ, ρυδθβουί παι 
εἰ πανδημί ἃ Τιοθεοκίο ἀα ὅορῇ. Α}. ν. 1918. Πἰ γαυίοσγαμι 
ταηθπάυτῃ δαΐ ροθίαγαπι ᾿πι ρ α Ἰουατα ΡΘΡ υρσίασα ἀρρε]-- 
Ιαΐαπι απαϊνογιι ! Νοο δἰΐίοεν ἀμαχεί 1, 148. ΤΥ, 78. Υ, 1. 
ὙΠ, 11. ἴῃ ομμμῖθ8 110118 αχϑίαϊ,. 81 4αο ἴῃ ΡνΊπιῸ 

ΟἼο60 ὑπὰ8 νἱ[ἰο888 Ὠ., 4 6 πὶ ὈΙΠάοΥ 8.86] θη απ ριὶι- 
ἰανὶῖ, ἀμαχί, ἴῃ βεοῦμάο πομημ}}ῖ ἀμαχητί παΡοηΐὶ; 86} 

Ῥτὸ ἀμαχεί τυγϑὰ8 Χεπορμο ααοηὰθ ρυρπαὶ. (Οοηξει" 

᾿οἰϊαπι Ῥουίοαμι ἀμοϑεί 6χ ρ] αυὶπηῖβ 1ἰθιῖ8 τὸ ἀμόϑι Ὗ, 
77. γθροπθηάαπι. Αἰ δπΐμ πανσυδεί, Υ111, 1. ΡΙεΣ 46 εἰ 
ορίϊμπιὶ ΠΙδτὶ ᾿ῃ πανσυδί (πασσυδί) ταὰϊατὶ ἰαθεπὲ δὲ ὠκον- 
τί ὨδοΘβϑαυο ἃ νεῦθο, ῃοη ἃ δι )ϑἰδηϊνο ἀἸοί τ, 4 6π|- 

δὐιποάσπι {Πυἀ πανσυδί εἰ ἀριιὰ 4]108 8ου!ρίονθβ ἀμαχητί, 
ἀστακτί εἰ δἰ πιη]α., ἧατθ ομῦμθ8 ἰπϑηΐαι δ, ἀβοϊγίι. 

Πρ. δὰ ὅϑορὶι. Α)- ν. 1906. 

ρα ἀυμπι ἰϊα βἰηϊ, πθ ἴπ Ὄ 4υϊάοια γορέρενν τ 
ῬΒΙοΙδ δ θἱτεῖο ποϑίγο., πἰμηϊατα ἱπα μι! σεπάαμι νἱἀδθιημ8. 
Οὐυα ἀδ σαλϑα δἰϊαηὶ ἀμβδόμω οϑυϊίου ΗΘΔ ΠῚ πο5, 4] 
1.4: ρΡ. 218. ρτο οὐ ἴῃ Συράκουσαι αθϊαμο δ᾽ γοβιϊϊπθη- 

ἄαπι 6886 αἰπκίμηι8, 564 ἰδηΐμ μι ἴῃ ἀογιναίο Συρακόσιος 

ἴπ ΡΓἀδϑι δὶ θ8ιη)18 1ργῖ5 118 5ουῖθὶ ἀειπιοηδίγανθ Ροίμϊ-. 
χαὰ8. (4υοα 'ρβυπι 1|. εἰ [,8τ|ν..1, ὙΠ. εὐ ὙΠΙ, βου οἱ 
γαϊ. ποῖ ΤΘΓῺΠπι Ἔχ ίθεγα ΒΕΈΚΚ. δά Π|, 86. ἰεδίαιαν.,) 

ἴῃ Συρακόσιος ηυϊάθπι δ᾽ ἈΡΙ4 6 μοϑαϊζ, ἀυθθῖι ἰρβαπι 

δαϊθ αι Ρ6ν οὐ ἐχαιανη. Εϊθηϊπι πᾶθο ὟΙ, 90. 89, 87. 

48. 49. 50. 62. 68. 66. 71. πη. 76. 78. ἴῃ. ᾿Ιθνῖδ, ααΐ ἴῃ 
11ρ5. δίψα Ῥαν. βαϊξ. οοταραναίὶ δυηΐ, ᾿ἰθια Ρα], εὐ Νίοη. 
᾿ΘΟμβίδηΐεν ου τειϊποὶ, αἰαὰθ ΒΟΚΚογαβ (δα ΠΠ|, 86.) φάϊα 

δι αυ! βδίπη05 οοάϊοε8 Συραχούσσας νΟΟΔΓΘ, Π60 ἰαϊηθιι 
5101 οΘομϑίδυθ δἰ. Νεᾷιο Βοο 860 τ] οϑὲ; δ ηῖι6 
οἰΐδπα ἀρ Ῥίηἀαναμι ᾿ὰ αν} 18. ΠΟμλ 6 ΡΘΗ] ἰπαᾶ ΡΙ6- 

γυτηηι6 Ἰοηρα ἐδὶ, ηἶδὶ φαοὰ μἰο ργοάμοιίο σϑηνίπαΐο ὅ 
ΘΠοασ, ἰποοϊαθ δαίθιη ΒΕΙΡΘΓΙ Συρακόσιοι νοσδιϊατγ, 

ἴα 6 ἴῃ 4118. 5: 108 ἀθεῖναίει ἃ ρσὶ μα ἶν]8 ἀφο! δμΐ, 
σ΄ 
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αἱ 4υπι πὶ Βουῖοα μοῖσα ἀϊοϊπημ 5, οἱ ἈΪΒΠοταΐ πὰ μουσική 
οἱ μουσίζειν (μουσίσδειν). ̓  

-------- τ -΄΄-΄.-ς- 

ὥαρ. ΧΠΙ. Ὅς οοπίοοίανἶ8Β. Τ]ογάϊάοῃι ἃΡ Ποϊδκῖο, Βεπο- 

αϊοῖο, []ηἄσγιο ἃ Πἰϑαθθ μ}.118. σομϊ οἴ ΙΒ ἴοπιοτα 

6888 νοχαΐιπι, ΝΟΏΠΌΠ ΠΑ Πὶ οἴ ΠῚ Βιι5 1 ΟΙΟΠ65 1π γῸΓ- 

ΒΟΓΆΙῚ 56.168} ΠΊ816 γθοθρἴδ8 6556. 6168 ἰᾷ ΠΟ ΘΟΟΠ16-- 

οἴπχαβ ἴῃ πιπῖπ8 ἀασσαπιν ΠἰοσΆΡΩΙ ηγ αἰϊοπο νὴ 

[88 Ποῖι 6586 ἔσο Π488. 

Τὰ κῃ, αὰδο πῃ ὑγῖα5 46 Του 1415 γον τα ἡπαπὰ 
ΒΟ. ριον] Ργδοδίαπίϊα, ααδῖα ἴῃ ργαθσθ θη 8. ΘΔ ΘΙ 
1αἸιο 46 οδιι5ῖ8, ΟὉ 4088 Ηἷο 8ου]ρίου. ρυδθ ῥ᾽ θυ 5416 1118 
ἰπίεσον δὰ τὸς ρϑγνεηϊΐ, Ἂχροβίϊα ϑαπὲν οοηϊθοϊ αν δ 
ρα δὰπὶ ΓΑ. 581π|6 ἰόοαπι ΠΔΥῚ ΡΘΥϑροχίπια8. Οδα 
αἰνὶ ρτοροπαηΐαι, ᾿Θηϊβϑίπιαθ δἰαπιθ ἴῃ αμπΐαβ ᾿ξ 6 δο-- 
ΤΌΠΙ ψΟΟΑ ΒΡ Ό]ΟΥ 1, ἴπ 4αΙΡ 8 4110] ἀσαοαια ἃ Εἰ ανὶ 8, 

41 πᾶπο ᾿ἰδίονίαπι ἀθβου ρβουαηΐ, Ὀθοσαί πὶ 6886 σοῃ- 
βίαϊ, ρϑυταυ δ ο 6 ροβιΐαθ βἰπὶ ἸθΟθ586 δϑῖ, Ἐ8ὲ Ἰρὶ- 

ἴὰν τπᾶρηᾶ ΘΑΓᾺΠΙ Οὐρία Θχοοριίαία δϑί, ἰοῆρσθ Ρ]6γ18- 
48 86116 βδαρδυβθάβθημιϑ, ααθε] τπαχῖμηθ 46 ἘἈΘΙσΚιὶ οἵ 
Βεοπθαϊοῖ! διυιβρίοιομ 8, 486 Ἰομρθ ῥ]υνίπιαθ ϑδαμπΐ, 
Ρρᾶθηθ οὐμηῖθιι8 (οἱ ροίεβί. Αο 49 Ἐοίβκῖίο αυϊάθιῃ, 
οαἶα8 ἰθηπθυὰ8 Ῥᾷθη6 1π ΡΥΌν Ραμα ΔὈ 1, αὐἱά γον- 
0018 Ορὰ8 ει ΒΙ5 ἰθσνθ ἰδ ΨΘΓΆΙΙ δ88θοι 18 68, εἴ 

ΔΙ οἴ 168. 1 ρσθηϊοϑα ργοία!. 868 Βοπϑάϊοιὶ ααοατθ 

μαι ρᾶγνδηι [θυ ἰαΐθπι 6556 ἂξ ΠΟΠΠᾺ]119 δα! ἔθι Ἔχ θπα- 
Ρ 8 ἀθοϊαγπηβ, Ῥγδθβου εἶπ ἀπ ἃ ΠΟΡῚ5 ΠΡΟ ΓΔΥΘ 
ΟΠ ῬΟΪΙΘΡΙΠΊ18, ἢ ΟΠΠ68 Οἶτ18 ν 8188 80 5Ρ]ΟΙΟΠ68 ἴπ 
βου ρίαγαθ αἰβογερδηΐξία Π]ΘΠΠΟΓΔΓΘΠΊΙ18, 688, 4809 δὲ 
1. 1 ϑρθοίαπί, δχοθρε 8 1185, 15 ααϊθι8 τέ ἱπ γέ αυΐ δέ 
πα} να], οἱ αὰ86 αἰΐαθ ἰδ] ΒΌρΡΓα. οὰρ. Χι 1παἀϊοαίαθ 

Βα ηῦ, Αἰ ογϑιηι8. 1, 6. ἐν τοῖς πρώτοις δή ρτὸ ἐν τοῖς 
πρώτοις δέ μοβιυ]αὶ (αἱ να. 1. 1. Ῥ, 809.}, οοἀοπιηθο 
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ταοῦο 11. φαίνονται δὴ οὐδ. ῥγο φαίνονται δ᾽ οὐδ᾽ (αἱ 
νἱά. ποῖ.) 1, 10. δηίθ εἰκάξεσθαι, 4αοα Ῥτὸ ἰχηρδγᾶ- 
ἐἶνο Ῥοϑβίϊι 6586 στηΐγθ ρυϊανὶξ, «εἴῃ Ἰῃϑευ, 1, 50. αὖὐ- 
τῆς (νοὶ ἑὰυτῆς) ἴῃ. ναυμεχία αὕτη --- μεγίστη δὴ τῶν 
πρὸ αὐτῆς. γεγένηται ἴπ ταύτης, 69. ἀποστεροῦντες 1π 
ἀποστεροῦντας (4ὺο 8ογὶρίο νεῦβὰ οὐ γὰρ ὃ δουλωσά- 
μενος --- αὐτὸ δρᾷ δ5εηδβιι ἀοβιπϑγεμα}}ν7.71. «καὶ οἴε- 

σϑει ἴῃ καὶ οἴεσϑαι, 82. ἐπειχϑέντες ἰῃ ἐδαχϑέντες, 185. 

ἠξίουν τε ἴῃ ἀξιοῦντες ταχίαν!, αἰαὰθ, ἀξ ἐδ τι 6 Χ 4] 115 
1 γῖ8. ΠΟ Π1}}148 οοηϊδοϊαγαϑ δἀάδιηι8, 11,18. ροβὲ ὅτε 
᾿Αρχίδαμος Ῥγομποπηθπ ὅς ἱπίευροΩϊ ,: ΕΥ̓, 27... φανήδεται 
Ῥύο φανήσεσϑαι, 88. ὁ στρατός ρΡιῸ τῷ στρατῷ γαδβογ]- 
θὲ νοϊαϊέ. ΟὐδΓᾺπι αἰ 46 ΘΘἰ ΘΓΓ ΣΙ ΟΠ ΠΣ ΠῚ Π 6. ἸΏΒ ῚΠ 
4αἰάδπι Ῥυδαίεσ τῷ στρατοπέδῳ ρὑγο τῶν στρατοπέδων 
ΠΙ,.98. ρσόθασὶ ροβ86 οδυ ἰϑϑίσηιιπι εϑὲ- 

Νεαιθ Τὐπάανι οοπίθοίασαβ [10118. πο τ θπΐο8 
τη αἰδαμι Ἰδιιάαγθ ροίθγὶθ, αυδγὰπι Πἰοὸ σοπμβρεοίῃβ δδὺς: 
Ι, 17. δ ἀφανείας ὑτο δι’ ἀσφαλείας." 69. μέλλονταρ, Ῥτο 

μέλλοντερ, 91. ἀνεπυκωλύτως τὸ ὠνεπικλήτως. 118. με- 
γίστη, Ὅτο μεταξύ, αυοὰ νυ]σο ροβὶ τρόφασιρ Ἰηβ8ογῖ- 
αν. 198, σφίσιν αὐτοί ργνο. σφίσιν αὐτοῖς. 189. καὶ τῆς 
ἀναρότου φῬτο καὶ τῆς ἀορίστου (πιἰδὰ Παδο ῬΓῸ 1Ἰπΐεγρτε- 
ἑαπιοπίο πᾶθθπάα δἰηϊ). ΠῚ, 10. δοχούσης ἴσης ΡγῸ 5010 

δοκούσης. 81. ἂν ἐφορμοῦσιν --- γίγνεσθαι ΡΙῸ ἣν ἐφορ- 
μῶσιν. --- γίγνηται. 87. ὡς οὐκ Ργο οἵ οὐκ. 40. τοῖς μὲν 

χαριεῖσϑε ῬΥῸ τοῖς. μὲν οὐ χαριεῖσϑε. 44. ἔχονταβ - -- ἐᾷν 

νὰ ἔχοντες --- εἶεν. 54. νοβίζοντεβ ΡΓοὸ νομίξοντας. 65. 

μὴ ἐν τιμῇ μᾶλλον ΡΙῸ μηκέτι μᾶλλον. 82. ἀσφάλεια δὲ 

τοῦ ἔτι βουλεύσασϑαι εἰ ταοχ καὶ ὁ μὲν κακὰ ἐπαινῶν 
Ῥτο ἀσφάλεια ( ἀσφαλείᾳ) δὲ τὸ ἐπιβουλεύσ. οἱ καὶ ὃ μὲν 
χαλεπαίνων. 114. ἔξω Οἰνιαδῶν ρτο ἐξ Οἰνιαδῶν. 1Υ͂, 1. 
ἐπιβοηϑήσωσι ῥτο ἐπιβοηϑῶσι. 57. τοὺς ἐκ τῆς νήσου ρτο 

᾿ τοὺς ἐν τῇ νήσῳ. 61. μηδὲ τοῦτό τις πρεσβυτέρῃ (! Ἰομϊοα 
Ἰδ᾽ταν 8) νίχῃ κρίνας Ῥτο μηδὲ τοῦτό τις πρεσβύτατον κρί- 
νας. 96. τὰ μέσα ταχϑέντα ρΡτο τὰ ξόχατα εἰ πιοχ πρὸς τὸ 

᾿ 
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μὴ μαχόμενον Ῥτὸ πρὸς τὸ μαχόμενον (᾿πΒΌ ΡΣ» δον ἐδ8818 
οἰΐαπι ῥήξεις ῬΥῸ ῥύακες). 126. οὔτε γὰρ τάξιν ἔχουσιν 
ΡῖῸ οὔτε. γὰρ τάξιν ἔχοντες. Ὗ, 99. τάχιστα ἂν --- νομί- 
ὅαντας Ῥτοὸ ἥκιστα ἂν ---- νομίσαντες. Υ, 58. ᾿ἀπόλλωνος 
τοῦ Δυκίου ρΡτο ᾽ζπολλ. τοῦ Πυϑέως εἰ τιοχ ὑπὲρ βωτο- 

μίων Ῥτο ὑπὲρ βοταμίων (παραποταμίων). 68. ἐκ τῆς 
πολεμίας Ῥτο ἐκ τῆς πόλεως. 80. τὸ ἔξω Ἐπιδαύρου ῥῬτο 
τὸ ἐξ Ἐπιδ. 111. ἣν, μιᾶς πάρα καὶ ἐς. μακρὰν βουλῆς, --- 

ἴστε ργο ἣν μιᾶς πέρι καὶ ἐς μίαν βουλὴν --- ἔσται (ἴστε). 
ΥἹΙ, 12. ξυναπολέσαι Ργο ξυναπολέσϑαι. 16. ἐφ᾽ ἡδεῖ τῷ 

Ρῖὸ ἐφ᾽ ἑαυτῷ. 17. οὐδ᾽ οἱ πολῖται ργο οὐδ᾽ ὁπλῖται (ποῖ 
ἴῃ 60 δἰϊυα αὐἱἹὰ Ἰαἰθαὶ). 22. πάντας ἀνυπόπτως Ῥτο 
πάντας (πάντα ) ὑπόπτως. 61. σφίσι ξυστρατεύειν Ῥτο 
σφᾶς ξυστρατεύειν. ( οἴ. 1. 1. ». 174.) Υ1Π, 18. ἐπ᾽ αὐ- 

τοτελείας προφάσει ρῥγο᾽ ἐπ᾿ αὐτομολίας ( αὐτομολίᾳ) πρό- 
φάσει. 26. αὐτομολήσωσι εἰ ποιήσωνται ριὸὺ αὐτομολῶσι 
εἰ ποιῶνται. 48. κρατήσωσι Ῥτο χρατῶσι. 55. πολλῷ 

κρείσσοσι Ῥτο πολλῷ κρείσδσους. 57. Βοιωτοῖς τοῖς. μετά 

Ῥτὸ Βοιωτοῖς μετά. 68. οἷα ἄν ῥτο οἱ ἄν. 68. αὖ τοῖς ἐν 
Πύλῳ. »το αὐτοὶ ἐν Πύλῳ: (τἰδὶ ργαθΐεγαβ οἵ αὐτοὶ 
ἐν Π.) 19. οὐ φιλεῖ γίγν. ῥτο φιλεῖ γίψγν. ΠῚ, 98. π- 
ξῷ Ρῖο πεζῇ δμὶθ φυρέπλει (παραπέμπειν). 27. τοῦ αἱ- 
ἀχϑῦϑ ὁλκῇ (ϑῖνθ ὁλκαίῳ) ν- τῷ αἰσχρῷ ὀνείδει, 10. 

κατ ἐξουσίαν, εἰ πάνυ 78 ἀνάγκη, - που δή Ρέὸ 
καϑ' ἑκουσίαν, ἢ πάνυ γε ἀνάγκῃ, --- ποῦ δή. 46. τοὺς 
αὐτῷ λυπηροὺς ῥέυ τοὺς αὐτοῦ λυπηρούς. 56. ἐνταῦϑα 
δὴ οὐχέτι ἀλλ ἢ ἄπορα ρτο ἐνταῦϑα δη οὐκέτι, ἀλλ᾽ ἄπο- 
ρᾶ. 57. πορϑήσωσι Ῥτο πορϑῶσι. Οὐάταηι ἀαϊπαπαριηΐα 
ἔεγθ σοπι θοϊγαυ μι Ὀγδθίθ ξυναπολέσαι ὟἹΙ, 192.. αυοά 

ἴδῃ ΘΙβκῖα8. οοπίθοὶρ (οῇ, 1. 5. Ρ, 188.), ἀτπια8 βοϊ τα 

οογίαβ ρυΐαμηιβ ΙΥ͂, 57. τοὺς ἐκ τῆς νήσου εἰ ὙΠ, 57. 

Βοιωτοῖς τοῖς μετά, ἀπ85, δᾶπι, 4π86 δὰ ΠΙ, 44. 8ρ8- 

οἰδξ εἴ. 'π φαατὰ δαπᾶεμ Βαγρεβῖαβ φασηὰα ἱποία τ, δὲ 
Ῥαγίόπι αἰϊογῖ8 δα ὙΠ], 97, Ῥϑγεϊ θη 5, ποῖ ΠΡ ΓῸ- 

40.168. αἴψαθ εἰοσαηΐοβ, ἀπ85 (1, 81, ΥἹ, 59.) βρεοῖο- 
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888, 8|1848 ὨΟΏΠΙΪ 88 δα] επὶ ἹΠρθηἰοδαβ, 864 ἐπ 1165, 

ΠΟΙΏΡ τΡο8, πὸ 4π86. σοπίυ ποῖ απ ῬΓΘΘϑθ 8. 80}}10153 

ἴαπὶ 1Υ͂, 1. ὙΠ, 96. 48. Υ1Π|, 57..ἕ ποπ  δοἸατα. ταϊΐο-- 
π6ν, 8ε6 εἰΐαπι Ρυδειδχία. ᾿ἀδϑεταϊαθ, ταμ]ϊα8 ᾿ΠΘΌΡΕΙΣ 
δαδεαοϊεβῖπιαθ, αὖ Ὑ, 92. 101. 11, 18.; δἰϊαυοί. οἰϊαπι, 

ἱπ᾿ φυΐθυβ εἴαβαη, πδ΄ ΔΟΘ Ῥὶτ8 ἸΟΦ ΠΌΤ, ΘΟη οἰ μα 
Ἠοεμπεϊαπι δἰ πα ἰνογίαϑ. 6. ο. ΕΥ̓, 61. 96. Υ͂, 58. 

᾿Βῖ6 οἰΐαμα Ὑ ΠΙΘΥΒΟΒΙΙ οομϊ οἰ ΓΑΓ αι, 486 ἴῃ, Δοιϊ, 
ῬΒ]ο]. Μομη. 1, 1Π. ἢ, 9. εἰ 8. Ἰεραπίωγ., ὑπᾶπιὶ ἰ811- 
ἴππι, 486 ΠΙ, 40. ὁμοίους, ὯΒΙ Αἰΐδγο Ἰοοο τηθηογα- 

᾿ ἄατ, π΄ ὁμοίως πιυϊαΐ, Ῥγοραγὶ ρόββ6 Ῥυίαταμβ (Ἁ]}188 
νἱά. 1, 10. 11. 190. 11, 16. 41.) Νίεο {εϊϊοίουοβ Υγε- 
ἐθηρδοβὶαβ5 {π ϑεϊθοῖι, Ηϊβέουν. δ᾽] 0} 168), 1,6 ν ϑβηνῖι8, 

εἰ Οογαυαβ ἔπεσαηΐ, Πα πΠὶ βου ρίπσαπη Ἔχ ἰησθηϊο 16-τ 
βΏρΡογα σε] θηΐ, 6..ὄ 6: 1, 6. .7: 192.:. Θυοά χηυϊΐο, τηερῚ8 

᾿Δ6 Μαιμίδθο, να]οῖ, φαθπι 4α86 οἸπὶ ἰπ Ἀαροτγὶϊ ρρόπι- 
Ῥἰααγο βομο]δϑίϊοο. 1πν1118 110 1158. σοτυῖσαπάδ. 6586. ὁρὶ-: 
παθαῖαν (1, 8. “Ἑλλῆνας ροοὶ ὠνόμκόοεν αὐἀὐθεπάστα εἰ 

ὅσοι ἀλλήλοις ξυνήεσαν Ῥτο ὅσοι ἀλλήλων ξυνίεσαν,, ἰύτα 
Ἰ, 9. τῇ χώρᾳ Ριὸ τῆς χώρας, 10. ὃν εἰκός ρτο; ἣν εἰκός, 
99. χαὶ (τῶν) αὐτῶν μελλόντων μέν ποτε αὖϑις ρτο καὶ 
τῶν μελλ. ποτὲ αὖϑ-., 98. ἑκατέρους τῶν νῦν ἐχόντων μᾶλ- 
λὸν ρτοὸ ἑτέρους τῶν νῦν ὄντων μᾶλλον, 45. ἐς τῶν ἐκεῖ 

τι χῶρ. Ῥτο ἐς τῶν ἐκείνων τι χωρ., 55. ἐν σπόνδοις γτο ἐν 
σπονδαῖς, 68. διακινδυνεύσει χωρῆσαι ρτὸ διακινδὶ χωρή- 
σας, 91. οὐκ εἶχον ὕπως ἀπιστῆσαι: 5109 χρή, 118. οξυξυεν 

νομένου Ῥτὸ ἔγγεν. ν 187. ἐμοὶ ἀνάγκη. ἀμύνειν ἦν Ῥτὸ 
ἐπιόντα ἐμοὺ ἀνάγκῃ ἠμυνόμην, 188. ἐκ τοῦ γενομένου 

. Ῥ͵Ὸ τοῦ γενησομένου, 189, ἐν τῇ ““ϑηναίων ἀρχήν Ῥῖο ἐν 
τῇ ̓ άϑην. ἀρχῇ,) τιοπ πιοάο νεγᾶ, βε4 πθ νι βί μα χαϊ- 
ἄδπὶ δἰατπθ ϑρβοίοδα 6888 ἀἿὰ 1 οὐγενια τἀ ἰσανα Ῥδιβιιάϑαχα 
Βαθϑιθθ.. 

Ἑἀτΐοτο5 ΤΉ οΥ ἀ1415 ἀαΐεπι απ πδιη θα χῖ πδ6 {15 
τη ἀ 8118 ροίί8 απ απὰ ἰδυπθυ (δ 18 ταὶ σαπὶ, δ 4ποίϊοϑ ἰδ- 

πο ἰπ ἀποθιι5 ῥρυΐπιῖβ Εἰ χῖθ. ἃ ΟΟἰ ΠΕΡ νο οομϊεοίαγαρ 
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νἰγογασα, ἀοοίογ πὶ δἰπμθ ἰάομθα οὔβα γϑοερίαθ βϑαηΐ. , 
Ηϊυο τοῖον περιϊόντι τῷ ϑέρεν Ῥτο περιόντι τῷ ϑέρει 1, 80.: 
Ἰηϊογροϑίϊαπς ἤ ἱπίθι εἰ, ἥν 1, 88:3 ἱπέογροβίζαμ γέ ροοῖ 
οὐ μέντοι τοσοῦτον 1, 1927: μετὰ τὴν τῶν Πελοποννησίων 
«-- ἀναχώρησιν ῥῬτὸ μὲτὰ τὴν (ἀρυΐ Ώυκ. τῶν) Πελ. ἀνα- 
χῶρ. ΤΙ, 99. διὰ τῆς ᾿άγραίας Ῥτο διὰ τῆς ᾿ἀργαίας 11, 
80. (νἱά. 1. 2. Ρ..147.}: διειχέτην ῥτο να]ρ. διείχετον νεὶ 
νοῖὸ διέχετον [1, 86.: μὴ οἵ ὑπ αὐτῶν ρτο μὴ ὑπ᾽ αὐτῶν 
ΤΠ, 101. Οὐάγαπι Ὀσΐπιδ εἰ βεοαπάδα ἑδηΐαπι βρθοίοϑδαθ, 
νἱάοτὶ ροβϑαμῖ, το ]αθδθ Ῥγουβα8 να πδ8 δαηΐ, 

ΕἘπίμνεσο ᾿1οοὺ ἰοΐ ᾿πδη1α ἐδηΐδηηϊπα, ψ 6] απ άασοχα ἃ 

σοηϊϊοίθημο ἀεϊεγγοαπΐ, ᾿π θυ ἀπ ἢἶδὶ μδῸ νὶὰ τηβηθτη 
ΒΟΥΙΡ ΟῚ ΓΕ βι ἐξα] ΠῚ ῬΟ586 ΟΡ ΕἸ55 τη αὶ δϑὲ ; σογάχη 1δ]; 
αὖ ἴα πὶ ΒΌρΡγα αἰ χίπη118, ΡΥ ΑὈΙ 1δι ταὶ οοηϊθοίθ 8, [811-- 
ἰαϊίοπθδ, 4086 ΡΓΟΡομΔΠία", ἴδηι 6 Π68 δἰπὲ ἤδοθίδβα δϑέ, 
αὖ ἔεγθ ῬΓῸ η1}}15 παρεδηίαν. ΟἼ.8]165 αἰϊψῃοὶ ὨΌΚοσιιβ, 
Κυάρογιβ, Βδκκογιβ δὲ 411} πο η1}}}} ρσοϊα!θγαηΐξ, Αὐ- 
ἤμ6. ΒΕΚΚογὰβ οἱ Ηδδοκίῃβ δἰ πὴ} ἴῃ 18. δβαβρίοϊοηϊ- 

Ῥ5᾽ ἰπ νεγθοσαμη οομὶϊππδιϊοπθια ἱπξθγθη 8 οϑα Ϊ8-: 
βἰπὶὶ ἕπαγαηί. Ηἰἴο ἰάπιθη, εἰ οἂρ. ΧΙ]. ν]άϊπηιι8, 1π- 
ἐευρτεϊαμπηθηίογαπι ἀδἰθροπάογθ. ΠΟΠΠΌΠΘ ΕΠ ἐιϑὲο 
ΘὈΡΙ Ιου εβὲ, δἰ Δ] 4 οἱ 65. ἃ οομϊθοία 41 δὲ σοῃϊθοία-- 
γὰ8. τϑοὶριεπμαὶ ΠἸ Ια 1π6, οὐἱπ8 ἜΧθρ]8 ἰδπὶ οδΡ- Χ. τη6- 
ἹΠΟΓΑν ἱΠ1118, Π6 ἦρ56. «αϊάεμπι αρϑεϊπυϊ!. 564 ΒεκκΚθιθμη, 
«αἱ δά βδυχησηαμπι (6οΐδ8 ρον ἰοίαπι Ππαηο Πἰβιογίατα 7. {πὶ 
ἀαδίοῦ ῬΥΙΟΣΙ 118 11.158 Ῥυαθὶθι' 1, 11. πα π811,) τι δ τα 
ἄσαδνθ ᾿ἰἰαγὰ8 Ἔχ 810 ᾿ῃσθηΐο πὲῸ ᾿πῈ]ῖο βϑθρὶαβ (]. ἢ, 
015, 89. 102., 1. ΠΙ. ἴεν, 858. 98. 114. 1.ὄ ΓΥ. αὐαίθν, 22. 

54. 92.. 181.) εχ δἰϊογσα τηθηΐα πλαίαν! δ, Παια ἴδοι} 16 

᾿ποι868. ΝἜαᾺ5 ἰϑηθη ῬΘΥΒΡΙΟΙ Π1118, ΟἿΣ Ηἷο ἰαπὶ οοπϑ81- 

ἀεγαὶαβ νἱν ραγιϊοι 8 τέ --- δέ δᾷ 1ρ888 τεἸαίαβ δάθο οὐδ- 
τὶϊ, οὐ ΔἸἰουὶ 1, 11. ν 6] ἰδοὶΐθ τέ βιιθϑειἀθνεῖ, ααὲ σαν 11, 

65. ργοποιιθῃ ὅς ροϑβὲ ὁ ἐς Σικελ. πλοῦς βιϑρεοίαπι τϑά- 
ἀγα νοϊαθυὶ . αὐ σαν ου πη ]δη ἐν τοῖς πρώτοις ἰΔπῖο- 

Ρεῖς, [δ αἸαΐ, αὐ ργὸ πρώτοις ΙΥ̓́, 105. πρῶτον σομποῖδϊ, 



᾿ς ΘῈ ΘΟΟΝΙΕΟΤΌΒΙΒ. 161 

ἰάψυθ ΥἹΙ, 27., βίους ὙΙΙ, 19. δίασπι ὙΠ], 80. πρώτου. 

βου ρβουὶῖ, μπασὰ ἀ016 οἰΐατι Ἠδγοάοι. Υ]11, 69. εἰ 81-: 
γ1}1ἃ, δἱ πενὶ ροϑϑθὲ, βο]]Ἵοι αἴασι 8. ΑἸ νοῦὸ ποηπιη- 
4υδπὶ ἀπ 1165 8] ἔθ}., Π ΠῚ οἱ 8556 η 16 1} 51{. 

Νδ ἀθηΐααα ἈΠ αποὶ Ἰοοὶ ἀΘϑιηΐ, 1 ΠᾺΡ 8 οσοπίδοία- 

ΤᾺ ῬγΟ θα Ὠκἰὰ 5 6886 ΣΟΙ ΓΑ], δα 8616 ἰηΐ ΘΓ πὶ ἴῃ νϑ- 

Βονα τα 56 θη ΓΘΟΘρΙΠ18, ποα ἰα 16} ΓΑΥΙ551Π|6 Π66 ὑῃ- 

ἀπ δἰμ 6 8 βῃΐβ, 486 Ἰδοίογθαι αἰἰθηΐατι σϑἀάθγθηίΐ, 

δοΐαμη ει, 1, 44. ΒεκΚδϑγαηι τοῖς ρΡοϑβὶ τοῖς ἄλλοις ἰη-- 

ΒΕΥῚ 1 ΘΠ 6 τύ μεάνόνω. 46. Ἐφύρα ριο Ἐφύρῃ 
(᾿Ἐφύρη), εἰ 68. δ᾽ οὖν ῥτο γοῦν τοβιϊυϊηχτι8: 100. 

ξύμπαντες ρτο ξυμπάντων οοπιπιθπάανίπηι8; 188. τέ ἴπ- 
ἴεν τῶν ᾿Εφύρων ἱταραρσηανὶπηα85 Π60 τη] πὶ στ ἔγτασο- 
ΤῊ], δὶ 4}8 1, 88. οὰτῃ ΒΕΚΚ. καταϑεῖσϑε ΒΩ κατάϑη- 

σϑε τεροπαῖ, 1, 156. Βεκκονῖὶ οοπϊθδοίαγα ἐκεῖνον ρτὸ 
ἐκείνῃ Ῥυο 4 0}}185 νἶϑα θϑί, βίοπὲ 89. χαϑ΄ ἑαυτούς, ηαοά 
Ῥτὸ καθ᾽ ἑχόστους ἴῃ πιᾶνρ.. Εἴον. ίμ. δἀηοίαϊαπι 
εγαῖ; 68. οὔπ ΤΠοθεοκίο ἡλλήνισθησαν Ῥτὸ ἕλλην. ἐχα- 

τανίτηιβ; 76. διαχεόμενος ρτο διαχεόμενον τοηαίβὶν!-- 

πηι8: 89. νυ]ραίαπι ὥςτε ροδὶ ἡγεῖσθε οαπὶ ϑίθρμαπο 
εἰ ΒΕΚΚοσο ἰπἰθγθα ἴῃ ὃ ἔς τε ται αν! 18, ΟΠ. ΠΙ 

οἸπηἷα δᾶπᾶ 6886 ἴῃ δἀποίδιοη 18 ἀεμποπβίγαί αν}; 98, 

οὔτ᾽ αηὶθ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς ριτο οὐδ᾽ εχ ΒΕΚΚεΙῚ οοπ- 
Ἰδοίαγα 101. δῶρα δέ ργο δῶρά τε αἰχιε 105. δ᾽ ἐξι- 

εἰς ῬΥῸ διεξιείς τϑσορίηιιβ. ΠΠΠ, 19. ΘΙ πάον ὶ οοηϊδοία- 

Υ8 ΠῚ ἀντιμελλῆσαι ῬΙο ἀντεπιμελλῆσαι ΠΟῚ ἱπηριΌ αν ]- 
τασβ: 96. οαπὶ δοάθμι καί δηΐδ. εἴ τι ἐβεβλαστήκει 4}11-- 
οἰδμάαπι οδηβαΐ πη; 88. 018 Ἴχαρον ρτὸ Κλάρον το- 

βἰ ̓ ξ τηι18 84. τὸν τῶν ἐν τῷ διατειχίσματι ᾿άρκάδων ἄρ- 

χοντα Ῥτὸ τὸν ἐν τῷ διατειχ. εἰς. οοπίβοίμηιδ; 67. ἀν- 
ταποδίδοντες φρο ἀνταποδόντες ἰηπιογ τα ΒΟΥ ρϑἰ πηι, 

αδηαυδπι οἰϊαηι αἰΪὰ8. διηθηάδμαϊ νἰδϑ8 ΒΌΡρΟΓΘ586 46- 
ποίαιοπ68 ἀοοεραπὶ; 98, τῶν στρατοπέδων ἴπ τῷ στρα- 

τοπέδῳ οατα Βεπεάϊοϊο πιαϊανίπλιιδ αἴᾳαθ καί δηΐθ ἐπὶ 
πολύ, ηὐδτην!8 ἃ Κυΐρονο ρ. 274. ποὰ ἐπ ρυο θα Ὀ ΠΟΥ 

ΤΠ μογα. 1]. Ι, 
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ἀοίομϑαπι ἴῃ Δαθίπηι νοσᾶν μηι5: 114. Σ᾽ αλύνϑιον Ῥτο 
Σαλυνϑίου οὕὐτι Ἠδιηαππο εἰ ὁμήρους Ῥγο ὑμόρους 
οοὐνοχίαια5. Υ̓, 99. εἴ τὸ ρτο εἴ τε δα θα] πλι8: 80. δέ 

Ῥοβί τότε οἱ 54, ἄν ροϑὶ ἀνέστησαν γάρ, ροϑβίετῖα8. οὐαὶ 

Ἠεϊπαῆηο εὐ Ἠειηδπμηο δα αϊαϊμη 5; 68. γιγνοίμεϑα 
Ριὸ γιγνώμεϑα διϊ, απ 06 4}}} παεμὶ, γιγνόμεθα, 67. ἐς 
τὸ ᾿Ενυάλιον ῥτο ἐς τὸν Ἐνυάλιον, 86. πίστεις γε Ῥτο 
πίστεις τε, 92. πρὸς τούτους ργο πρὸς τούτοις, ροβίγο- 

ματι 6χ ὈυΚΘΙῚ οοπίθοίαγα γτεσθρίτηιϑ: 95, ρτὸ πρός 

τε τοὺς ἀγ. τυτϑὺ8 ἥρός γὲ τοὺς ὧν. τααρὶβ ρῥἰδοεῖ; 198. 

ἐπόντας Ῥτο ἐπιόντας σοπίθοί 1118, Ἰἀοηηααθ 181. τϑρο-- 

ϑαϊπηα5, ΟἾἸΡ8 81 ρᾷῦοοβ 1109 Ἰοοοβ»; ἴπ 4108 οὰρ. 
ὙΠ. βουὶρίανδηι εχ 811 αὰὐλ ϑοΠο δία παυἰαυ δ 65- 
886. ἀεμπηοηβί αν: Π1115, ἰγῈ8 ἃ] 8, Ὡδὶ [πάανίο δἴααθ 
ΓΒΙΘΥΒΟΒΪΟ Ὧ05 8586 111 ράα]Ὸ δηΐα αἰ χὶηγὰ8), δίααα 4πᾶ- 

ἴσον γ6] 86Χ 4]108, 4ΦΠΟΓ ΠΣ] ΠΠΠΟ ὩΟΠ δοσιιχαῖθ γϑοου-- 

ἀαιπαγ, Δα] 6 γ185, ρυϑαίευ δα, 4186 [ἢ ΔΟΟΘΏ 1015, 8ρ1- 

αἰ θα5. δὲ τερι8. ἀἰαἸ οι ἰοἰθ ΠΟΙ υῖ8. δα τη ρδίηιι8, οππ ηΐα 

μΑΡΘΌ15, 4186 ἴπΠ σίου ῬΥΪΟΥῚ 8. 110 018 β'πθ 1} }π8 

σΟα οῖ8 τη βοῦρὶϊ ααΐ νϑίθυ5 βουὶρίου!β δα ΤΉποΥ- 
ἀἸάθι τϑϑριοἰθη 5 ΔΌΆΧΙΪΟ αἰ ϊΐθ σοπϑιϊαἰπα 8, Νεαπα 
ταὰϊίο 58 ρῖ 5 ᾿ἀδ ἴῃ ΡΟΒίθγοσ θτ18 ααδίαον 10 γὶ8 α- 
οἴατη σι εθί μη 8, (ΠΟΥ πὶ Ἰοσοβ πὰ ραν ϊπθηί88 δπὰ- 

ταν θ Π1Π1] ᾿ὰναὶ, 4 πὰ Π1}}} 181 ται πο, 4ὰ8 ΠΟ 

Ῥτδθβίδ ἢ 851 ΠῚ 1 ΘὨΓΙ 4 4118. τη Πα πα ἃ ΠΟ 18 

ἰγαοίαι απ εϑὲ, δα αμα ῬΓΆΓ 6 νο] θυ πηι8, ΤΠίααὰθ αναθοα 
1ρ88 ἰδ βεααδηίαγ, δα α6 ἰὰ, Ἰδοἰον", Θἃ ἃ 88:4] αΐδ δἷ- 

46 αἰΠϊρεμιία ρειβογαΐθγα, α186 118 Δεθεέαν. Οιιοά 
81 Π05 ᾿πἰθυαμη 18ρ505 ἀεργεμΠμΕγ18, οορὶίδβ ΕΥ̓ ΓΆΓΘ 
Παχηδηηπιὶ 6856), ΠΘΡΘ ΒΟΟΟΡ ἰδηὶ δαΐ τηϑὶαπὶ νοϊαΠἰᾶ-- 

ἴδπὶ ποβίγαηι δοοῖι568, 564 1π|}0 6011 65. ν θη 811), 
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ΕῚ 
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ΘΟΥΒΜΥΦΊΔΟΥ. 
»-- 
“3 Ὑ ΤΟΣ οὐ ον 

ΔΔΙὩἜἝἜἊ.ΑΘῈΣΙΣ. 

Ι. Προοίμιον. Κεφ. αἱ ---«γ. 
1. Αἰτία ταύτης τῆς ξυγγραφῆς, ὕτι ὃ Πελο- 

ποννησιακὸς πόλεμος ἀξιολογώτατός ἐστι 
τῶν προγεγενημένων. α.. ' 

Ω. Τὸ μέγεϑος τούτου τοῦ πολέμου ἀποφαίνε- 
ται παραβολῇ τῆς παλαιᾶς καταστάσεως τῆς 

΄ 

Ἑλλάδος. Κεφ. β' --- νϑ' Φ 
αἢ Τῆς πρὸ τῶν Τρωϊκῶν. β' ---ή. 
Βὴ Τῆς ἐν τοῖς Τρωϊκοῖς. 8΄. (΄. κα΄. 
οὴ Τῆς μετὰ τὰ Τρωϊκά. ιβ' ----ὐϑ'.. 

8. Τὸ εἶδος τῆς τε ἱστορίας τῆς Ἑλληνικῆς τὸ 
΄ ᾿᾿ Α . 

ξυμπαν καὶ δὴ καὶ 
" --- γ. 

ταυτῆς τῆς ξνγγραφῆς. 

ϑογιρίαταθρ ἀϊδοσοραπίΐα. 

Οὐθπι {ἰτη] πὶ ρυδθξχίπηβ, 15 
Ἔχ βογίριινδ,, {4ιϑπι Οριπιΐ ΠΠΡΥῚ 
τον ἴδπι ᾿εἶσ αιιδππε ΡΟ 115 1Π 5646. 
1θυῖβ οχδίθθηξ, ἀποΐιις εοῖ. Νά 
μίσοχ 455. Αἰισ. εὐ Ν᾽ αἱ, (εἶδ φαοὰ 
πὶς συγγρ- Π4}»61) Θηοΐαπε Θουκυ- 

ου ξυγγραφῆς πρώτον᾽ 56 51 6 
ὐτ}15, 4εϊ 5110] 6χ εἷς 1 τς αὔδο- 
χαπίαγ, ἀθ ποο σου ϊθοΐαγδηι ἴά- 
ΟΡΘΥΕ ἰἰσοῖ, ᾿ΘρΊ τιν 1 115 τὸ πρῶ- 
τὸν Ῥοϊίι5 ὦ, ὙΥ οΥἔοτιιβ ααξθι 6 Χ 
Απρ. Ἰβπίαπι Θουκυδίδου ξυγγρα- 
φῆς ταρμιοχανῖξ. [ἢ Δ]. γθρ. πιδη. 
βιρετγνεῖ,, 4.86 ραγίϊη οὔ] 6 γὰ- 
18 δδῖ, βουίρεῖξ Θουκυδίδου ξυγ- 
γραφῆς λόγος πρῶτος" 588 λόγος 
οἰΐαῖα ΟΥΙΟΥ πιᾶπιῖις ΘχὨ!θιιοζαῖ, 

ΟΙ. Θουκ. ξυγγραφῆς τὸ πρῶτον. 
Ιη Μοξαιι. δὶ ξυγγραφῶν πρώτη, 
1 Μόοπδο.Ρ. Θουκ.᾿“ϑηναίου συγ- 
γραφῶν πρώτη, ἱπ ΑἸὰ, εἰ Β88. 64. 
δαΐθι σογτιρίο ξυγγραφῆς πρώ- 
της. Οοά. νεῖ. δἴοθρ". βυρρβαϊαἕ 
Θουκυδίδου ἱστοριῶν πρώτη. 
Ουά. Β85. Θουκυδίδου ἱστοριῶν 
α΄. Τὴ Βορισορογίτυχ Θουκυδίδου 
“Ἑλληνικῶν ἱστοριῶν βιβλίον α΄, εἴ 
ἴῃ ΒΊου, Θουκυδ. ᾿Ολύρου ἵστο- 
ριῶν α΄. Νοπηοη Ῥαῖγίβ εἰΐδηι 1 
νυ]ραιϊ5 Θχειῃρίασίθιις δα τι, 
»εὰ. χηποηίατη ἃ υϑ 45. οοὐά. 
θεῖ, ἃ πορίβ ουὐτὶ ΒΘΕΚ. εϑὲ ἀ6- 
Ἴδέαι, ἴπ Ατὶ ἀιδθριι ᾿ϑοιτοπΐθι5 
οομίπποιῖς σουι θέα Θουκ. ἵστο- 

΄ 
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11. Αἱ αἰτίαι τοῦ πολέμου. , 
Α. Αϊὲς τὸ φανερὸν λεγόμεναι. Κεφ. κδ' --- ἕς'. 

1. Τὲ Κερκυραϊκά. κδ΄ ---ἶνέ. 
Ι 4) Πόλεμος Κερκυραίων καὶ Κορινϑίων. κδ' --α λα΄. 

ΒΡ) «“όγος Κερκυραίων. λβ΄ --- ἃς. 
ο) ᾿Δντιλογία Κορινϑίων. λζ --- αγ΄. 
4) Οἵ ᾿4ϑηναῖοι τοῦ τῶν Κορινϑίων καὶ Κερκυραίων 

πολέμου μετέχουσιν. μδ΄ ----νε΄. 
ῷ, Ποτιδαίας ἀπόστασις. νς ---Ο-Ὗἰὰἣς. 

ΠΙ. Α. Οἱ Δακεδαιμόνιοι ψηφίξογται τὸν πό- 
'λεμὸον 

1. ἄνευ τῶν πάντων ξυμμάχων. Κερ. ξζ΄ --- πζ΄. 
ἃ) Ξύλλογος τῶν ξυμμάχων ἐν “ακεδαίμονι, ξζ΄. 
Ὀ) «Τόγος Κορινϑίων. ξή ---οά. 
ο) ᾿Αντιλογία ᾿4ϑηναίων. οβ' -- οη΄. 
4) “4ύγος ᾿Δρχιδάμου. οϑ' -- πέ. 
6) ““όγος Σϑενελαΐδου. πε, 
ἢ) Διαγνώϊιη τῆς ἐκκλησίας. πζ΄. 

Π. Β. Ἡ ἀληϑὴς αἰτία τοῦ πολέμου ἡ αὐξηϑεῖ- 
όα δύναμις τῶν ᾿ϑηναίων. καὶ ὁ φϑόνος 
τῶν Δακεδαιμονίων. Κεφ. πή ---φιη. 

1. Ὅπως οἵ ᾿4ϑηναῖοι ηὐξήϑησαν καὶ τὴν ἠγε- 
μονίαν παρέλαβον. πϑ' --ὃς. 

Φ. Ὅπως οἱ ᾿ἀϑηναῖοι τοὺς ξυμμάχους ἐδου- 
λώσαντο. Παφέκβασις περὶ τῶν μεταξὺ τοῦ 
Πελοποννησιακοῦ καὶ τοῦ οὐ μοί πολέ- 
μου. ἣζ' ---οἰη. 

ΠΙ. Α. Οἱ “ακεδαιμόνιοι τῶν οὐδ τὸν πό- 
λεμον 

ῷ. κοινῇ μετὰ τῶν ξυμμάχων. Κεφ. ριϑ' --οκέ. 

4) Ξύνοδος τῶν ξυμμάχων. ρουϑ'. 
Ἀὴ) «4όγος Κορινϑίων. ρχ' ---- ρχδ΄, 
ο) Οἱ ξύμμαχοι φηϑίζονται πολεμεῖν. ρκέ. 

ριῶν συγγραφῆς βιβλίον πρῶτον. ποΐδνϊε ΟΑ1]Δι5.,. ποῖ τ] ἔπ τπι 
Τεβίθ ϑίθρῆδπο ὉΠ ΟΡ οἰΐαπι π-ὀ δΒᾶησ ΟΡ οσϑιιβαπιγθρυ μα π ἀθπαι5. 
ν ΘΠ τῶν. εἰς ὀατὼ τὸ πρῶτον. Οἰιαπὶ δηΐμι ΤΉ ον 465 μϊσίο- 
ΤῈ ΜΜοῦδο. πὶ. ἱπβουριῖο ΟΡ 46-ὀ υίδϑηιν βιιαπὶ ἴρξα πὶ ΠΡτοβ πο αἱ- 
τἀτιιησαῖα ἴοϊΐα ποσὶ Δρραγθί. Ὁ υἱβϑυϊ ῷ(ν.1. 1. Ὁ. 74.}, οὔππδβ ΠῸ5 
Οὐδεν. Ἐἰξα]ιι5 ἀρ οϑί, φιιθπια άπιο- {{{π|105 ΟΥδεμ τη δί]οἷβ ἀθρουῇ τπᾶ- 
ἀλη δεΐαπι Ραρ πα τπὰ οἴ Δ]1θγα. πἰξθδειπι δσῖ, χιοὰ {πε} ]]Π1 ρήεοτ 
Ῥδυ β᾽ ΠΟΥ ΠῚ ΟΣ Ρ τ ΥΔπ ποι δἀ- εἰΐδπιὶ 6 Βα πηπιο οο οι ἀἰδβθηδιι, 
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Π. Ο Ἐγκλήματα ἀλλήλων παὶ προφάσεις τοῦ 
πολέμου. Κεφ. χε -- ρλϑ΄. 

1. Τὸ Κυλ ὄρειον ἄγος. ρας. φπξ΄. 

Φ,. 8:8 ἀπὸ Ταινάρου καὶ τὸ τῆς Χαλπ"ιοίκου 
» 

ἄγος. φκη' --- ῥλη. 
ἃ) Παυσανίου προδοσία καὶ αὐλιώνο -- ρλὅ΄. 

Ὧ 2) Ἐπίμετρον περὺ τῆς Θεμεσυρκλέους φυγῆς καὶ ϑα- 
“δ νάτου. ρλε΄ ---- ρλη. 

4. "4λλα ἐγκλήματα ἑκατέρ ων καὶ ἀξιώσεις 
“ακεδαιμονίων. ρλϑ'. 

11. Ῥ. ΟΣ ᾿ϑηναῖοι ψηφίξονται τὸν πόλεμον. 
Κεφ. ομ'--τρρμς.. 

8) “Πύγος Περικλέους. ρμ ττ ομδ΄. 
") Ῥήφισμα ᾿ΔἽϑηναίων, οὐ μέντοι τήν γε δωϊῤιξιίῳ, 

ἀμφοτέρων ἀναιροῦν. ρμέ. ρμς. 

Ε 

((.(. ΠΡΟΟΊΜΙΟΝ. «'--αγὸ 
τ (1. Αἰἐτία ταύτης τῆς ξυγγραφῆς. αἡὁ) 

ἁ. ΘΟΥΚΥΘΆΊΔΗΣΙ ᾿Αϑηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον 

Σχόλια παλαιὰ καὶ ξυνοπτικὰὼ εἰς ὅλον τὸν Θουκυδίδην. 
(»Ἢ μὲν παραγραφὴ ὃ. σημαίνει τὴν τῶν ἄλλου τινὸς σχολιαστοῦ 

λόγων ἀρχήν" ἥ δὲ τ διεφϑάρϑαι τὴν γραφήν" ἡ δὲ 
τὰ πλεῖστα καὶ ἄριστα χειρόγραφα ἄλλως γράφειν" καὶ οἱ μὲν 
δύο ἀστερί χόλια νῦν δὴ ἐκ βίβλων τινῶν προςτεϑειμένα 
μὐττάρον ῃ “Ὁ δὲ ὀβελοὶ λείπειν τι ἐν χρηστοῖς χειρογράφοις. 
καὶ εἶναι ὕποπτον αἰνίσσονται."“ Π.) 

α΄. ᾿Θουκυδίδης ᾿Αϑηναῖος] πάντως μέμνηται τοῦ ἐῤῥῥαθυ ὁ ὀνό- 
ματος κατ᾽ ἀρχὰς, ὀντιδιαστέλλων ἑαυτὸν τῶν ὁμωνύμων ἐν τοῖς 

Η ἢ ἔτεσιν ἐ- 6. ἅμα μὲν τῆς αὐτῆς αἰτίας ἕ ἕνεκεν, ἅμα δὲ καὶ τοῦ 
μὴ ἕτερόν τινα τὸ αὐτοῦ σφετερίσασϑαι σύνταγμα. -- ᾿υνέγραψεϊ 

β ἄλλο ἐστὶ γράψαι, καὶ ἄλλο ξυγγράψαι" τὸ μὲν γὰρ ἐπὶ ἑνὸς πράγ- 
'ματος λέγεται, τὸ δὲ ξυγγράψαι ἐπὶ πολλῶν. 8. ἐΞυγγράψαι τὸ 
μετ᾽ ἐπιμελείας καὶ σπουδαίως συντάξαι, γράψαι δὲ καὶ τὸ ἁπλῶς 
καὶ μὴ ἐπιμελῶς τὴν ἀλήϑειαν ἀνευρεῖν. (λειπ. 40γ. ) -- ᾿ Τὸν 

Ομ: 1: ϑονωοδίδης: ἐονὰ ἄλ- το ς. 2. Θουκυδίδης --- ᾿4ϑηναί- 
Ἂ λα Ἰαχᾶαξ Ὠϊοπυ δῖ Ηδ]ο. ἀθ ων Ἰαρίτυν δὐΐατα ἴω ΠΡΥῸ ἀε εἴο- 

ὙΒαογά. Βίδιον. ἡπάϊο. ΕΝΊ,Ρ.857. οὐυΐ, 5. 44. Θουκυδίδης ὁ ̓ 4ϑη- . 
Βοἰϑῖς. Τάθηῃ ἀθ φοπιροβ. νθῖρ. ψφαῖος Ἰαιιδαπὶ οχ Επιδξαῖῃ. δὰ Οα. 
τ Ν. ν. 165: 56 ἐν (ρ. 522. ϑοϑεῖ, ὃ΄. Ρ. 1591. 
Ρ- 1727. Θ0611.) Βαρεὲ νουΡα Θου- ᾿Ξυνέγραψε. ἘΕπδέαιμειι5. τ1816 
κυδίδης --- οὐ χαλεπῶς ἀνίσταν- συνεγράψατο. 
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τῶν Πελοποννησίων καὶ ᾿ΔΑϑηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς 
ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐϑὺς καϑισταμένου, καὶ ἐλπίσας 
μέγαν τε ἔδεσϑαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων, 

τεχμαιρύόμενος, ὅτι ἐχμάξοντές τε ἦσαν ἐς αὐτὸν ἀμφό- 
εὐ" παρασκευῇ τῇ πάσῃ, καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν 5 

ὐϊοβε) τὸ πρᾶγμα. ( Αὖγ.) --- 1. Ἐε Ὡς ἐπολέμησαν ] τὸν τρό- 
πον. (4ὖγ.) -- Πρὸς ἀλλή ουρ καὶ ὁ πρὸς Ξέρξην πόλεμος τῶν 
αὐτῶν ἦν, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς ἀλλήλους " διὸ καὶ οὐ μάτην πρόςπειται. 
(1. .4ὖὐγ.). 3. 5" ᾿ἡρξάμενος εὐθὺς καϑισταμένου] τὸν “χρόνον. (4ὐγ. 
“Καϑισταμένου) ἀρχὴν λαμβάνοντος. (λ. 40γ. δ. ἘΚ ἀντὶ τοῦ συνι- 
σταμένου. (4υγ. ) πε εαΣ ἐλπίσας] τὴν αἰτίαν. (40γ.) - Καὶ 
ἐλπίσας μέγαν τὲ ἔσεσϑαι) τὸ ἐλπίσας οὐ μόνον ἐπὶ ἀγαθῷ, ἀλλ 
ἁπλῶς ἐπὶ τῇ τοῦ μέλλοντος ἐχβάσει λέγεται. - 8." Μέγαν] ἢ ἢ τῷ 
χρόνῳ; ῇ τοῖς πράγμασιν. (4“υγ. καὶ Ῥοστγ.) -- 4 ᾿Δκμάξοντές τϑ8 
ἤσαν] ἀντὶ τοῦ ἤκμαζον. (Δ. 40γ.) ---- ἘΞ ἾΠΙισαν) μετὰ σπουδῆς 
ἐπορεύοντο. (μον. μι -- 56. ἸΤΙαρασκχευῇ τῇ πάσῃ) πῶς ἤκμαξον ἀμ- 
φότεροι παρασκευῇ τῇ πάσῃ, εἴ γε τοῖς Πελοποννησίοις χρημάτων 

Πελοποννησίων. ., (455. Πελο- 
πονησίων., 56ἃ ΑΡΥΆ50 Δ]ίοτο ΨΚ. 
ὕε εὐ σᾶρ. 5θαιι, ἀδῖπᾶθ ἴῃ 6θὸ- 
ἀθπὶ Πᾶ6 6 ΝΟΧ 5θ,ΊΡΘΥ 5118 γᾶϑιι- 

γα τὺ Ψ δουίθίειγ, «ποά Πΐο 
5616] ΠΊΟΠ 7556 5 5 οΥ]τ,., ΤΙΚ. 
“Πελοπονησίων εἰΐαπι Ο. Ππὶς οἱ 
ΑἸ, οἵ 6. 2. 9. 10. 12. 15. 28. 
1ῃ μοβίγθπηο ἰοοὺ δοσθάᾶϊε Εὶ. 
ΟὈΠΊΔΙ18 60 ΠΟ ΥΔΥῸ Σ᾽., Θϑέσιιθ 
Πδθο ἔδυ οομβίϑηβ Βοχιιτι ἅπο- 
σατα ΠΙΡΥΟΥΙ 5ΟΥΡΟΠΑΙ γαϊΐο. 
Οιοά νϑ]οῖ εἰΐδπι 46 ". ΑἸΐχιιο-- 

1165, τιὲ 57. δὲ 62., δἰΐθυιιπὶ Ψ 
ΟἿ. Οὐδ π πη, ΒΔΥΪ 5, τιὰῦ 1, 25. 
56. Απιρ. 161, 1, 68., Ο. οὗ, υῦ 
ΠΔΡ. 89, Β. 1), Οιιοά Ἐς δϑιηϑὶ 
Τὰ ΟὨΘαίαΥ, Οοηΐγα ΟΥ̓ Ρδϑβὶπι (τς 
1, 28.) σ αἀιιρ]οσαι. ΑἹ ν4. δίχα. 
1. ΧΙ. Ῥ. 919. ὮὈῖ, δὰ Π1Π, 52. 
οἵ πὸβ 1]. 1. 9. 208. 200. ψιπὰ, 
δπΐθηϊ τῶν ἐδ βρο νο. καὶ Πελο- 
ποννησίων. 

᾿Επολέμησαν." Ὑ πα, ἐπολέμισαν. 
Εὐϑύς. Α. ἤγουν αὐτίκα, 6Χ 

ἱπτουργοθίδξ, 
Καϑισταμένου. ΟΥ̓ ουῖτ5 Ο4]- 

Ῥυγηΐαπ 8, Ἰἱπηϊίαΐου ΤΠπιιογ αἷς 
ἀρια Γπιοίαη. ἩϊβέοΥ, ΟΟΠΒΟΥ, 
δ. 15. ξυνισταμένου. 

Τεκμαιρόμενος, Ὠΐοη. Ἦ. ν". 
165. τεχμαιρόμενός τε, ἥτιθπι 6Ὑ-- 
ΤΌΤΕΙ 6558 αἰ ἴρδῖιι5 Τ1ΟηΥ 511 
δἰ οἷϊ5 ΠΥ οΥαπὶι ἀοσθὲ ἴρξθ 
Ῥ. 857.57. υὲ σΟριιατα ΟΥ̓ΑῚΟΕΣ, 
αι 6 ἀ6οϑῦ θὑΐδηι ἴῃ σοί, Μοπδο. 
ἃ Θοοί!εχο ᾿πβρθοῖο. 

Ἦσαν. Τ ΧΙ οορυαρ ἢ 16] 1πι- 
Ῥεηΐ ἦσαν νε] ἤεσαν, αιιοά Ξμρ-- 
ῬοαϊταητΓΑπιρ, οἱ Μοηᾶδσ, πὶ. ΟΠ 
Θἰτι5 ὅ0}01, Να]ραίτπι ασποδοιηῦ 
ΤΟΙ αὶ Τ ΒΟΥ α1615 ΠΡΥῚ,. ΠΊΟ Ων - 
511 ΘΧοπιρίαγια, ἵᾺ11α οὲ 508ο- 
1ἰαβία νυ]σ,7),. οἰΣπ5. ᾿πτουρυθίαιϊο 
ἀεεϑὺ ἴῃ τα ἢ Οἵ. ποῖ, 

Ἐς αὐτόν. Ο. εἰς αὐτόν, αιια 6 
νϑῦρα ἰϊα βουρία δῖ ἦσαν ρο- 
πἡτιηΐαν ἴπ Το. οοά. Μίοπδο. 
5080], Βα Κ.». 16ι,. εἰς ταυτόν. 
Τάθπι Ῥϑιϊο ἀηΐα τὲ ροδὲ ἀκμά- 
ξοντὲς ογηϊϑῖς, Αἰ να. [. 10}. 271. 

Τῇ πάσῃ. Αὐτἱουίαπι ομλλτ18 
ἱπα, 
Τὸ ἄλλο. Ὦ. 1. τὸ ἄλλον. Τία 

Ῥαββίπι δηΐθ νοσδὶρηι βουϊθιηξΐ 
οοδά. Ὗ..1.,,.828. 
Ὁρῶν. γα11α, αιΐ Ἰπτουρυθία- 

τσ: εὐ οείετω Οταέεῖΐα ε διεῖ5 7πὶ-- 
ὅτι5 αὐ αἰτεγείτον αρούφοῖί γ ΠλΔ]Θ 
ὅρων Ἰορῖ556 νἱάθεῃτ, 
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ξυνιστάμενον [πρὸρ ἑκατέρους], τὸ μὲν εὐϑὺς, τὸ δὲ καὶ 
διανοούμενον. 3. κίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς Ἔλ- 

λησιν ἐγένετο καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, ὡς δὲ εἰ- 
πεῖν, καὶ ΣΡ λεῖσεον ἀνϑρώπων. τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν 

δικαὶ τὰ ἔτι παλαιότερα σαφῶς μὲν εὑρεῖν διὰ χρόνου 
πλῆϑος ᾿ἀδύνατὰ ἡν" ἐκ δὲ τεχμηρίων, ὧν ἐπὶ μακρότα- 

νὴ ἷν 

Υ ἐνέδει; (1. Αὖγ.} --- 1. Ἐυνιστάμενον πρὸς ἑκατέρους] εἰς σύστασιν 
᾿ καὶ εἰς βοήϑειαν ἑκατέρων κινούμενον. (λ. 4γ.) -- Τὸ μὲν εὐϑύς] 

ἅμα τῷ ἄρξασϑαι τὸν πόλεμον. (λ. 47γ.ὴ) --- 9, ἘΞ Αὕτη δή] τὸ δὴ 
ἀντὶ τοῦ πάνυ. (4ὐύγ.) --- 8. Καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων) Θρᾷκας 
λέγει καὶ. Πέρσας" οἱ μὲν γὰρ μετὰ Σιτάλκου συνεμάχοντο͵ ᾿4ϑη- 
ναίοις, οἱ δὲ μετ΄ ᾿Δρταξέρξου καὶ “αρείου ὕστερον τοῖς Δακε- 
δαιμονίοις. 4, Τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν] τὰ Πηδικὰ καὶ Τρωΐϊ- 
χά. --- 5. ἢ Τὰ ἔτι παλαιότερα] τὰ ἐξ οὗ ἄνϑρωποι. (40γ.) --- 

οντες Ἰᾶυιζαι Πίσῃ. Ρ. 821. [δ], Πρὸς ἑκατέρους. Ἠπδος οπιῖξ- ν 
ταηίαχ ἴῃ Οδ855., Αἰρ,., ἴῃ α8Ὸ 
ΤΏδῚ). Υ6 0. δ ρΟΥβουρία βαηΐ, Α, 
Ο. Ε, νἱπά, Ἀρποβοιπίιτ ἃ Κ14]- 
184 οἱ ϑομο]ϊασία, σαθπαπδηι μτι- 
ἅτι5 δἀποΐαιῖο ἀβαϑὲ ἴῃ Αἰιρ., δ 
ἃ ὨΙοηγϑῖο Ρ. 164. εἴ 857. εἰβὶ πὶ 
ῬΥΐΟΓΘΊοοΟ δρϑιπξ ἃ τππασξ. ἀρτπά 
ΘΟ611. Ρ- 178. ΟΣ, ποῖ. Ῥαῖι]ο 
Ῥοβὲ Ὠϊοπ. οοᾶ, Μῶοη. τὸν μὲν 
εὐϑύς. 

2. Κίνησις γάρ. Ἀερ. (9) κίνη- 
σίς τε γάρ. 
. Αὕτη μεγίστη δή. (485. Απρ. 
Ω. Ε, Νιμα, αὕτη δὴ μεγίστη. 
Αἰιοΐοῦ 8 ΠΟΩΥ ἴα, ὙΠιογα. 
αὕτη μέγίονῃ. δια δή, ᾳυοὰ 
ΤΆ αὕτη αἀαϊὶ (455. [ἀθπὶ γογ- 
οὔ οτάὰο δὲ οἰΐαπὶ δριὰά 

80}01]. Αὐἱβδέορῃ. δὰ Ασμδση. ν. 
1, Νυ]ρείαιι παρρῖ 1)ἴοη. Ρ. 164.» 
αυβηηαιιαιι 101 6 οοά. Μίῶοπδο. 
αὕτη δὲ μεγίστη δποῖαν! 60ε]]., 
δὲ Ῥ. 857. Ια, δεΐαπι Ῥυϊβοίδη. 
1, Σν τ Ῥ. 1170. οἱ δαά, ποῖ. 

᾿Ἐπὶ πλεῖστον. ἴῃ' τπᾶτρ. δᾶπο- 
Ἰδΐυῦ βοχίρίατα ἐπὶ πλείστων, 
486 6 5010 Ὠΐομῃ. Ρ. τ64, τερε- 
τἴι8. νἱάθειτ, δὲ ἱπιρτοραπάα δϑί. 
Τὴ ἴρβο 111ο Ὠίοῃ. Ιοοο οοἄ. Μο- 
πο, ΘΧΒΙΡο; ἐπὶ πλεῖστον, εἰ ἐπι- 
σιλεῖστον 5ΞοΥ ᾽ν δρια οδαμάθηι 
Ἰΐοι. Ρ. 867. ΜΙᾺ. ποῖ, Ἵ 
Τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν -- φυτεύ- 

.Ψ 

αὐ Θἰΐαπι Ρ. 858 » ξεχναι αὐτῶν, 
ππᾶθ αἰοᾶὰ Ρ, 164. Ἰορίλιν αὐὖ-- 
τοῦ ΔΡ ΘαϊτοΥ "8. 6 (01». ἴχχ αὖ- 
τῶν ταϊϊαηάιιπι οὐδί. 

Τὰ ἔτι παλαιότερα. Ατεϊσαϊιις 
ἴῃ ΑἸά. ΠὨίοη. Ρ, χθς. ομΐδββιιβ 
ααάϊειχ. 4 Ψἱοιοσίο 6 οοά. 1. 

Εὑρεῖν. Βι6ρ. χ. 601». εἰ ΑἸΔ, 
δριιὰ 1)10η. Ρ. 164. ἐρεῖν, 568 
νυ]ραίτιηι ΟἸΠ65 ΠΟΥ ἐπθηϊαῦ 
Ῥ- 858. οἷ 871. 

᾿ἀΔδύνατα. Τῖα ̓  6]. Ψεη. Τῇ. 
ἹΜοβαιι. ΑΥν, ΟἿ γ. πῖαρ, ϑίβρῃ. 
Ιάθτι ἴῃ Απρ. ῬΑ]. δὲ πἴχοσιιθ 
Μοηδο. δχβίασθ νι ἀθειυ, 6 αιιΐ- 
Ῥυὺδ δὰ 1Τιρ5. δαϊξ, ςο]Ἱαὶΐ5 αἷβ- 
οΥ̓Θραμἐϊδ6 Ὠ1811 οπούδειτα οϑέ. 
106 ΓοΧΙ σορυβρηῖβ νϑίξ. γ85 τηΐ-- 
Ὠϊ15 σοηϑίαϊ, Αηΐθ οι ]οῦ. ἀδύ- 
νατον, αιιοὰ ἸΘρτεαιν πη Α. Β, Ὠ. 
Ι. οἵ 16 Υ δραᾷ )ἴοη. μΡ. 164. 858. 
871.» ἴπι αιιοσιπὶ ἸΟσΟΥ πὶ ρχίπιο 
ϑομδοῖοσ, (φθηι ν᾽ 46) οἱ Θ.06]1-- 
16γ, ἀδύνατα ἀδάογιμηὶ, ΟΥ̓, ποῖ. 

Ἐκ δὲ τεχμηρίων --- γενέσϑαι. 
',δεο μαβδὲ 1)1οη. Ρ. 419, 

ἕῶν. Ιῃ ταᾶτρ. ςσα, ΒΟΑ͂Ι], δρᾶ 
Ὠΐρη. Ρ. 858. ὡς. Ψιυϊρσαίαπι χὸ- 
οἴθ ἐποῦιχ Ἰάθη βουϊρίοσ Ρ, 164. 
412. 871. Ὑ1α. ποΐ, ᾿ 

᾿Επὶ μακρύτατον, Μοξαιι -ἐπὲ 
ὠακρότερον. 
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τον σχοποῦντί μοι πιστεῦσαι ξυμβαίνει, οὐ μεγάλα νο- 
μίξω γενέσθαι, οὔτε χατὰ τοὺς πολέμους, οὔτε ἐς τὰ 
ἄλλα. 

(9, Παλαιὰ κατάστασις τῆς Ἑλλάδος β' ---ιϑ΄. ἃ. Τὰ 
πρὸ τῶν Τρωϊκῶν. β΄ --η) 

(Μετανασταάσεις.) : 

β. Φαίνεται γὰρ ἡ νῦν Ἑλλὰς καλουμένη οὐ πά- 
λαι βεβαίως οἰκουμένη, ἀλλὰ μεταναστάσεις τε οὖσαι τὰ ὅ 
πρότερα, καὶ ῥᾳδίως ἕκαστοι τὴν ἑαυτῶν ἀπολείποντες, . 

βιαζόμενοι ὑπό τινῶν ἀεὶ πλειόνων. 2. τῆς γὰρ ἐμπορίας 

χ: ἐΞξυμβαίνει) ἀντὶ τοῦ συνάγεται καὶ κεφαλαιοῦται, τὸ δ᾽ ἐπὶ μακρότα- 
τον ἀντὶ τοῦ ἐπιπολὺ καὶ συνεχῶς καὶ “ἐπιμελῶς κεῖται. - 2. Οὔτεὲἐ ἐς τὰ 
ἄλλα) κατασκευῇ δηλόνότι. --- Ἐκ ες τὰ ἄλλα) ἤγουν εἰς τὴν κατὰ 
γῆν καὶ ϑάλασσαν τοῦ πολέμου καταὐχευήν. (ον. μεὴ --- ἘἘ Ἐς 
τὰ ἄλλα) οἷον τὰς ἐκλείψεις καὶ τοὺς σεισμούς. (Ροστγ.) 

Ἧ νῦν Ἑλλὰς καλουμένη) πρὸ τούτου γὰρ κατὰ μέρος καὶ 
κατὰ ἔϑνη ἐκαλεῖτο. τὸ δὲ σχῆμα τοῦ ὁμοιοκοαταλήκτου Γοργίξιον 
καλεῖται. --- 5 Οὐ πάλαι βεβαίως] οὐ βεβαίως ὑπὸ τῶν παλαιῶν 
ἀνϑρώπων. (40γ. Ῥοστγ.) --- 5. ᾿Αλλὰ μεταναστάσεις μετοιπήσεις᾽" 
φαίνονται δηλονότι. (λ. 4ὐγ. ) -- 6. Καὶ ῥαδίως} ἀπὸ κοινοῦ τὸ 
φαίνονται. ώ. 4γ.) --- 7. Ὕπό τινων ἀεὶ πλειόνων] οὐκ εἶπε δὺ- 
ψατῶν, ἵνα μὴ Πεσητπα (Δ. 4ὐγ.) -- Τῆς γὰρ ἐμπορίας οὐκ οὔ- 

Ἐυμβαίνει. Τῖα γοοῖα Πίσῃ. ἴῃ 
οὐ μθιι5 σιιαίαου ᾿ἰοοβ, Οοηβθη- 
τἰαπὶ ῬΡα]αὶ. Καῖ. Α. Β. Ἐ. 6. 
(9) Ηδϑοῖὶς. Βεκκ, Ψα]βο συμβαί- 

Ὀΐομ. Ρ. 164. δὲ 872. Ὅξκα Βα- 
θὲ ν», (ἔξ, ποῖ. 
Ῥᾳδίως ἕχαστοι. Τη ὈΙΟΏΥ5. 

Ῥ. 872. Ἰορογθισ ἕκαστος, ἩΪ5Ὶ 
ΒΘ βΕῖὰβ ΠΡ ψει, συοα ἴᾶπὶ ΑἸΓΘΥ. σοΥΥΘΧΙς, 

ψ]μά. οογγαρία συμβαίνειν. ΝΝΟΙ 
ταΐηιι5 οοσγηρίθ Ρα]αί, Ῥϑι]ο 
Ῥοβὲ τοῦ πολέμους. 

Οδρ. 11. Φαίνεται --- οὐκουμέ- 
ψη. Ηδθο, υἱὖ 511116 1 νΘΥΡΟΥ ΤΠ 
ΤΕΥ] ΠΟ Πθπ ποίοθς, Ἰαπάαῦ 
Ὁ Ίοη. Ρ. 808.,) οὐ πὖ Ξκἰχαοΐασαπι 
ΨΕΥΡῚ φαίνεσϑαι συγ Ραγίϊοῖρῖο 
ἡΠΠ]αδίγοι, Τθοάραη, 1π Ν δ  μαοὶ 
Ἰνβοϊίοπη, Μοβααιι. 1. Ρ,. 77. (8. 
78.) Νῦν 5. ν. αἰ. τηδη. βουῖρίαπι ὃ 
Βα εὶ Η. Ῥύο γάρ 1. μέν. 

ἸΜεταναστάσεις τε οὖσαι. Βιδρ. 
(6.) μετανάστης τὲ οὖσα, 4πᾶθ 
εϑῇ σουγθοῖο ΠΙΡΥΔΥ, απ φαί- 
νονται ΕΧχ δηΐεοεαα. ταρείθη λα 
9556 πο ΥἹάᾶ τ, Ψα]ραίαηι 65 1 

πὶ 50 ]ρι Υ δ πη 101 
τηΐαββοῦ; 56 Ρ.. 16}. οἰΐαπι Πῖοσ 
ὨΥ51] οσάϊοες οχ!θθηε ἕκαστοι. 

᾿Ζ“πολείποντες. Α. ἀπολιπόντες 
- ἀπολίποντες. - 
Ὑπό τινῶν ἀεὶ “πλειόνων. 

Μοβαα. Ρ. θη. ἀεὶ ὑπό τινῶν 
πλ., 6 56ο!Ἱ σογγθούΐουθ. ὑπὸ 
τῶν οχ ΑἸα. Ὠΐοπ. δποξανὴς ΘΟΕ]- 
ἸΟῪ, Ῥ. 179.,) 4πππὶ σαϊσο δὲ 10]. 
Ρ. 1τ6ᾳ. Ἀεῖβι, εὲ Ρ. 872. δὲ τε- 
νῶν. Ια. ποῖ. Ῥα]αῦ. εἶσ δὲ ἰηΐγα 
1. Βοο σάρ. αἰεί, φιτο΄ πιοᾶο 16 πὶ 
ἔ6Υ6 ΞΘ ΡΟΥ ΠΟ νοσαΡ απ 5οσὶ- 
Ῥτ γα ΡΨ Ὁ ΦῈΥ, 

Τῆς γὰρ-- ἀλλήλοις. Ηδθο Πα- 
Ῥεῖ Πΐομ. Ῥ. 797. 

᾿Εμπορίας. 1. ἐμπορείας. 
4, Οὐδέ. [τὰ (485.6. ἜΡΕΝΝΣ 
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οὐκ οὔσης, οὐδὲ ἐπιμιγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις, οὔτε ἀα- 
τὰ γῆν, οὔτε διὰ ϑαλάσσης, νεμόμενοί τε τὰ αὑτῶν ἕκα- 
ὅτοι ὅσον ἀποξῇν, καὶ περιουσίαν χρημάτων οὐκ ἔχον- 
τες, οὐδὲ φυτεύοντες, ( ἄδηλον ὃν, ὁπότε τις ἐπελ- 

δϑωῶν, καὶ ἀτειχίστων ἅμα ὄντων, ἄλλος ἀφαιρήσεται,) 
τῆς τε καθ᾿ ἡμέραν ἀναγκαίου τροφῆς πανταχοῦ ἂν ἡγού- 
μενοι ἐπιχρατεῖν, οὐ χαλεπῶς ᾿ἀπανίσταντο᾽ καὶ δ αὐτὸ 
οὔτε μεγέθει πόλεων ἴσχυον, οὔτε τῇ ἄλλῃ παρασχευῇ. 

8. μάλιστα δὲ τῆς γῆς ἡ ἀρίστη ἀεὶ τὰς μεταβολὰς τῶν 
10 οἰκητόρων εἶχεν, ἥ τε νῦν Θεσσαλία καλουμένη, καὶ Βοιω- 

͵ 

᾿ Βγπαη. Ρ. 

τία, Πελοποννήσου τε τὰ πολλὰ, πλὴν ᾿ἀρκαδίας, τῆς τε 

σης] τῆς κατὰ θάλατταν πραγματείας. (Δ. 4“0γ... ---- 1. Ἐπιμιγνύντερ 
ἐπιμιγνύμενο:. (λ. 40γ. - 2. Νεμόμενοί τε τὰ αὑτῶν ἕχαστοι] ἡ 
περιοχὴ τοῦ ,"λόγου͵ καὶ ἡ σύνταξις τοιαύτη. ̓ ὄμενοι τὰ ἕαυ- 
τῶν Οὐ ὅσον ἀποζῇν » καὶ περιουσίαν γ9 ον οὐκ ἔχοντες, 
οὐδὲ γῆν φυτεύοντες, ἀλλὰ [μόνον σαοίυ ΜτΝ καὶ ἁπλῶς εὖμε-- 
τακόμιστοι ὄντες πρὸς τὸ μετανίστασϑαι" δ ἐστιν, οὐ χαλεπῶς ἀνί- 
σταντο δηλονότι, ἀλλ᾽ εὐχερῶς. --- 8. Ὅσον ἀποξῇν} μετρίως ξῆν" 
ἀποζῆν ἐστιν εὐτελῶς ξῇν, ζῆν δὲ τὸ μετὰ τρυφῆς ζῆν. λέγει δὲ 

ἐφήμερον τροφήν. --- “Περιουσίαν) “περιουσία ἡ περιττὴ οὐσία, 
οὐσία δὲ ἡ σύμμετρος. --- 4. ἄδηλον ὃν] ἀντὶ τοῦ, ἀδήλου ὅ ὄντος. 'Ἄττι- ιν 
κὸν. δὲ τὸ σχῆμα. (4ὐγ. - 6. ᾿ἀναγκαίου] ᾿Δττικῶς, ἀντὶ τοῦ ἀναγ- 

, (ἱΡοστγ. )-- 7. ̓ Ἐπιπρατεῖν) εὐπορεῖν. (1. 47ὖγ.) -- 8. Τῇ 
ἄλλῃ παρασκευῇ] τῇ ὁπλιτικῇ. --- 10. Ἥ τε νῦν Θεσσαλία) ἜηΡν 

᾿Δτειχίστων ἅμα. “Ἅμα εἰ ΡΘΆ]1ο Ρ’ 805.» «αδηατιδπι Ηἷο νυϊσαίαηι 
Ῥοβὶ ἄλλος οπι. Ἐ, οὐδ᾽ 5ετναῖ Ῥ, 164. γ96. 872. 

Ὑ. Ἑδυύγζαβο βουϊρῖ. ἀἰροτορ. 
᾿Δλλήλοις. Μὶ ἀλλήλους. 

Ιάεπὶ 'βαυϊο ΓΤ μιγνύντες. 
Αὐτῶν. Α. Ἐ. Ἑ. Μοβαα. ἕαυ- 

τῶν, 4 βιρρεάϊίαι οἰΐατι 
Ὠΐοη. Ρ. : "5. 588 Ρ. 805. εἴ 
872. ἴᾶεπι αὑτῶν ἐποέιτ. Ῥα]αΐῖ. 
ΑἸά. δ: τὰπξ. αὐτῶν, αἱ 41151. Ὑ1ά. 
Ἐδυτ. ϑογίρε. αἴβοσερ. Τά 5. υ. 
"ΤᾺ 
τζρήμάτοων. ΟὟ. Τθδη, Ῥτο- 

τα, “ἐς ὙΥΑ55, 
Οὐδὲ γῆν. πῃ Τοη. Ρ. 805. 

πῖϑὶο οὔτε σουϊρέιηι δϑῖ; νυ] σαΐα 
μούνων ̓δριιὰ διμάβδηι Ρ. ἮΣ εἴ 

βδηλον -- ἐπικρατεῖν. ἤδη. 
11 οχ Ἠΐβ ἰιηϊίατιτ Γλιοίϑῃ. 
Απδοῖι, ΟΔρΡ. 54. εἱ Ραΐγ, Ἑποοιῃ. 
10, 

Τῆς τε. ΤῈ ἀδοβὲ δρᾶ Ὠΐου. 
Ῥ.- 165. “ 564 ααἀάϊξαμι οβϑὲ Ρ. 805. 

Καϑ' ἡμέραν. οπι. Ατ. ΟἸγ. 
᾿δναγκαίου. Β. ἀναγκαίας. Υ]Ἱὰ,. 

ποῖ, 

᾿Δπανίσταντο. Ματᾷ. ϑίερῃ. 
ἀνίσταντο, Τοτῖαθ515 6 Βίοη, Ῥ- 
166. Ἐ δριιὰ αιιθπὶ διιπάθηι ἀπα- 
νίσταντο Ἰααίηηιι5 Ρ. 805.;) {4ταπιὶ- 
4ίατη Θέΐαπι 101 Βι66. 1. οἔ (018. 
Ἔχμῖρθοηξ ἀνίσταντο. Ησοο ἰπνθηϊ- 

ΤᾺΣ οἰὐΐαμη 1 Ἐς, δἴψιιθ ἃ ϑ98ο- 
116ϑὶδ Αξϑ σοῖς Ὑἱάθιιν, γἱὰ. ποῖ. 
ΡΤ, 0 . “52. 

8. Εἶχεν: ὙΡΥΟ εἶχεν Μακχ. 
ΤΥ, Ὁ. 81. Ππι6θ86 δαϊτ, μδθεοῖ 
ἐλάμβανε.“ ΘΤΈΡΗ. Ἐπὶ ἱπ πὸ 
Πιβεοσέ, ΧΠῚ. ὈὔΚ. 

Πελοποννήσου --- ᾿Δρκαδίας. 
» Πεγον. Ρ. 27.“ ὟΝΑ558. 
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ἄλλης ὅσα ἦν χράτιστα. 4. διὰ γὰρ ἀρετὴν γῆς αἵ τε 
δυνάμεις τισὶ μείζους ἐγγιγνόμεναι, στάσεις ἐνεποίουν, 
ἐξ ὧν ἐφϑείροντο. καὶ ἅμα ὑπὸ ἀλλοφύλων μᾶλλον ἐπε- 
βουλεύοντο. 6. τὴν γοῦν ᾿Αττικὴν, ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον 
διὰ τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον οὖσαν, ἄνϑρωποι ᾧκουν 8 
ἰοῖ αὐτοὶ ἀεί. 6. καὶ παράδειγμα τόδε τοῦ λόγου οὐκ 

» ἐλάχιστόν ἐστι, διὰ τὰς μετοικίας ἐς τὰ ἄλλα μὴ ὁμοίως 
αὐξηθῆναι" ἐκ γὰρ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος οἵ πολέμῳ ἢ ὅτά- 

ἴδει ἐχπίπτοντες, παρ᾽ ᾿Αϑηναίους οἵ δυνατώτατοι, ὡς βέ- 

γὰρ ᾿Ημαϑία ἐκαλεῖτο. (4ὐγ. καὶ 1.) --- 1. Ὅσα ἦν κράτιστα] ὅση 
ἣν ἀρίστη. (1. 4ὐγ.) -- 47 τε δυνάμεις τὰ στρατεύματα. -- 
4. ἘΞ Ἐλ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον) ἐξ ἀρχῆς. (Κασασ.) --- 5. Οὐσαν) ἀντὶ 
τοῦ εἶναι. --- 6. Οἱ αὐτοὶ ἀεί} τῷ γένει δηλονότι" οὐ γὰρ ἦσαν 
ἀϑάνατοι. --- ἜΣ Καὶ παράδειγμα παράδειγμα ἀντὶ τοῦ σημείου. 
(4ύγ.) --- ὀ Καὶ παράδειγμα τόδε τοῦ λόγου) ὁ νοῦς, οἱ μὲν οὕτω, 
“Σημεῖον δὲ τοῦ τὴν ᾿ἡττικὴν ἀεὶ. τοὺς αὐτοὺς οἰκεῖν, τὸ κατὰ μὲν 
τὰ ἄλλα πράγματα μὴ αὐξηϑῆναι, οἷον πλοῦτόν τε καὶ ὅπλα καὶ 
τἄλλα, κατὰ δὲ τὸ πλῆηϑος τῶν ἀνδρῶν μεγάλην γενέσϑαι" ἄλλοι 
δὲ οὕτω, “Σημεῖον. δέ μοι παντὸς τρῦ προειρημέ νου λόγου, τοῦ τὰς 
ἀρίστας τῶν γαιῶν μεταβάλλειν τοὺς οἰκήτορας, τὸ τὴν Ἑλλάδα 
κατὰ τὰ ἄλλα αὑτῆς μέρη μὴ ὁμοίως τῇ ̓ “ττικῇ αὐξηϑῆναι τῷ πλή- 
ἅει τῶν ἀνδρῶν. -- 8. Ἔκ γὰρ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος --] ἕξ γὰρ 
τῆς ἄλλης Ἑλλάδος οἱ δυνατώτατοι ἐκπίπτοντες ἀνεχώρουν. παρὰ 
τοὺς ᾿Αϑηναίους, ὡς βεβαίας οὔσης τῆς οἰκήσεως. --- Πολέμῳ ἢ 

. ἃ, Ἐγγι »νόμενοι. Τα Ποα νοσ- 
Ἰυὺπι δου ρϑίπηιβ δ᾽ (855. Ατισ. 
Ῥαΐ, Τι. Α. Β. (. σιιπι Ηδδοῖϊ. 
εὐ ΒΕΚκΚ. νΌ]ρο ἐγγινόμενοι. ᾽ά. 
1. τ. Ρ. 208. 

5. Ἔχ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον. δες 
Ομ]. Μαχίῃι. ᾿ΓΎΥ. 1. α. 

“επτόγεων. Ἀ, λεπτόγαιων, εἴ 
ϑγΆΡ. Ρ. 555. (514.) λεπτόγεον, 
τη 816. Ῥοβὲ βδὴρ νοσδηῖ ΝΜ αχΐμη. 
ΤΥ. δα ήϊὲ εἶναι. 

Οἱ αὐτοί. ΑΥιϊου]τιηι ἸΡΆΘΕΑΕ 
νἱμά. 

6. Καὶ παράδειγμα --- ἐστί Ἰαὰ- 
αὶ οι, Ρ. 417- 

,αΠΜετοικίᾳς, Οἤγ. Πδη. ἄποι- 
κίας, Ϊῃ ἸΘΥξ,. ἰαπιθ Ὑ66. ΠΙΘῺ. 

ἄλλως μετοικίας. 10 Μοβαιι. ἐιε- 
τρικπίας,, ΤῊ ὨλδΥξ,. ΥΘΥῸ γρ. ἀποι- 
κίας. ᾿᾿ποικίας οἰζαιῃ Ὁ. ἴν χὰ. Β. 

ἹΜαυξ. δίθρ]ι. ἐποιπκίας. ΝἸᾶ. ποῦ. 
τὲ δἰΐαιη 46. βιιδρίοί 6. ΘΟΥ ΠῚ, 
401 5 δίϊηι ἐξ ἀθ]ουὶ ἴαρομ, ΡΝ 
Ῥυΐϊαθτξαγ,, 

τῆς ἄλλης. Ἴλλλης 46, Ε. 

Οἱ πολέμῳ ἢ στάσει ἐχπίπτον- 
τες. ΑΥ “εἰσαΐιις. οἱ Ῥοϊμείαγιπι 
ΟΥΥΟΤΘ δχοϊάϊς ἴῃ [1ρ05... πθάπι6 
χοβιϊταξιιβ οϑί ἃ ( 41110, {πα 8 1 

᾿ 8ὈῸ 60 ηνοδηξιι5 δϑὲ 1η Α. Ὁ. 19. Ε᾿. 
Ἐ. 6. Ἐκβῖδὲ δεΐϑη ἴῃ νϑει. οἀ4,, 
Ῥα]. ὕβη. Μοὔδο. ἈΓΣΌΟΊ6. ἀρυά 
Ηδβοκ. οἱ ΒΕΚΚ, Β. ἢ πολ, ἢ 
στάσει. 

Οἱ δυνατώτατοι. Ἠδπροεο οι, ΟἹ. 
Οοηΐτα θη. δηΐθ οὗ δυνατ. 45- 
αἰ διὰ ταῦτα. ᾿ 

Ὡς βέβαιον ὄν. Ον 5. ν.. 8]. 
πγ8ι, ας 1 Υἱμά, βεβαίως 5οτὶ- 
Βλζχ. 
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βαιον δύ; ἀνεχώρουν " καὶ πολῖται γιγνόμενοι, εὐθὺς ἀπὸ 

παλαιοῦ μείξω ἔτι ἐποίησαν πλήϑει ἀνθρώπων τὴν πό- 
λιν" ὥςτε καὶ ἐς ̓ Ιωνίαν ὕστερον, ὡς οὐχ ἱκανῆς οὔσης 

τῆς ᾿Ἀετικῆς,, ἀποικίας ἐξέπεμψαν. 

(μιξία τῶν Ἑλλήνων, οἵπερ οὐδὲ ὄνομα κοινὸν εἶχον.) 

ὅ γ' Ζηλοῖ δέ βου καὶ τόδε τῶν παλαιῶν ἀσϑένειαν 
οὐχ ἥκιστα" πρὸ γὰρ τῶν Τρωϊκῶν οὐδὲν φαίνεται πρό- 

τερον κοινῇ ἐργασαμένη ἡ “Ελλάς. 2. δοκεῖ δέ μοι, οὐδὲ τοῦὔ- 
φομα τοῦτο ξύμπασά πῶ εἶχεν, ἀλλὰ τὰ μὲν νερὸ “Ἕλλη- 

νος τοῦ 4Ζευχαλίωνος καὶ πάνυ οὐδὲ εἶναι ἡ ἐπίκλησις 

στάσει) πόλεμος. ὁ τῶν ἀλλοτρίων, στάσις ὁ ἐμφύλιος. (λ. 4ὖ}.) 1. 
᾿λνεζώρουν] ΟΣ Ἡρακλεῖδαι" ἢ Μεσσήνιοι οἱ περὶ Πηίέέλανθϑον. (λ. 
Αὐγ.}) --- Πολῖται γιγνόμενοι) οἱ ᾿4ϑηναῖοι τὸ παλαιὸν εὐϑὺς με- 
τέἐδίδοσαν πολιτείας, ὑ ὕστερον δὲ οὐκέτι, διὰ τὸ πλῆϑος. -- 8. Ἐᾳ 
Ἰωνίαν] προληπτικόν ἐστι σχῆμα, ὅταν τὸ συμβὰν ὕστερον προῖα- 
βόντες καλέσωμεν. “ὃ γὰρ ξυνέβη μετὰ τὴν οἴκησιν τῶν ἀνδρῶν, 
6 λέγει ὁ δὲ τὸ κληϑῆναι ᾿Ιωνίαν,) τοῦτο αὐτὴν προςηγόρευσε πρὶν 
Ἀπεμφϑῆναι τοὺς ἄνδρας, προδιδοὺς. καὶ προχαριξόμενος. τὴν προ9- 
ορίαν ταύτην τῇ χώρᾳ. οὐ γὰρ οὔσης πρὸ τούτου τῆς Ἰωνίας, 

ἀπέστειλαν ἐκεῖσε τὸν ὄχλον οἱ ᾿ϑηναῖοι, ἐφ᾽ ᾧ κτίσειν καὶ οἰκῆ-. 
σαι τὴν γῆν" καὶ οἱ πεμφϑέντες ἐκεῖσε : κατδικῆσαι, οὕτῶ καλεῖσϑαε 
τὴν χώραν ὕστερον παρεσκεύασαν. τοῦτο δὲ καὶ ̓ Αριστείδης ἐν τῷ 
Παναϑηναϊκῷ ἐποίησεν, εἰπών" - λυσαμένη τὴν ξώνην ἐν Ζωστῆρε 
τῇῆθ᾽ ̓ἀττικῆς. ὁ δὲ γοῦς οὗτος" πολλῶν καταφυγόντων εἰς τὴν ᾽24:τ- 
τικὴν διὰ τὸ ἀσφαλὲς εἶναι τὸ χωρίον, τοσοῦτον ἐγένεϊο πλῆϑος, 
ὥςτε, τῇ τῆς ̓ ἀττικῆς στενοχωρουμένης, καὶ μὴ οὔσης ἱκανῆς τρέφειν 
τὸν ὄχλον, ἀνάγκη γέγονε μερίσαι τὸ πλῆϑος ; παὶ εἰς ἀποικίαν ἐκ- 
᾿'πέμψαι. οὗτος δὲ προληπτικῶς χρησάμενος εἶπεν. εἰς Ἰωνίαν ἔπεμ- 
ψαν. ΔῸΣ Ῥοστγ: 

ταῇ ἀντὶ τοῦ μάλιστα. --- 8. Ἐχεν] ἀντὶ τοῦ ἔχειν: 
(40γ.᾽ {τὺ Ἰρτ Ὁ ΔῊΝ “4ευκαλίωνορ] Ἑκαταῖος ἱστορεῖ, ὅτι ΖΊευ-- 
καλίων τρεῖς παῖδας ἔσχε, Πρύνοον, ᾿Ορεσϑέα καὶ ΜΜἭαραϑώνιον, 
Προνόου δὲ τὸν “Ἑλληνά φῆσι͵ γενέσθαι. (Πῆον. μ.) .--- Καὶ πάνυ 
οὐδὲ ἘῸῚ ἀντὶ τοῦ οὐδ᾽ ὅλως εἶναι. (4ὐγ. Κασσ. Ῥοστγ.)), --- 

Πω. ΟἹ. πως. Ἰάεπί ἰπῃ τι. 
βῖιργα βουίρίιην ρυϑθῆχο ϑῖίσῃο 
γρ. Ναυϊραΐδπι οοπῆγτααί Ῥ]οη. 

Γιγνόμενοι. Ἐ. 1. γινόμενοι. 
αἱ. ὕει, Μοξᾳχα, Β. γενόμενοι. 

ὦ ΠΙ. ᾿Δσϑένειαν 5. ν. 41. 
πιᾶη. ̓βοτίρεαται Βαρεὲ 6., υπάθ. 

11416 δἰ᾿αιιαπίιιπι 5ιι5ρ6-- 
οὕτιι οσδὶ, Νεάαθ.. οαπὶ Βοῖβκ, 
δηΐο τὴν τῶν εἀβλίσιοε: 

“σαμένη. Α . εἰργασμένη.. 
Ῥοβιὶ ἐοι Β. ἴῃ τχδΥ. 
αρϑας ἡμ για, 

ν᾽ : ; 

Ρ. 856. ὅτι χατὰ τὸν Τρωϊκὸν πό- 
λεμον οὔπω σύμπασα ἐπαλεῖτο 
ἑνὶ ὀνόματι ἡ Ἕλλᾶς. 
Πρὸ Ἕλληνος. ΑἸὰ. ἱπᾶ, πρὸς 

“Ἔλλ. 
Ζευκαλίωνος. Ὦ. Ζευκαλλίω- 

νος. Ἰάθηι 5ἔβαεΐγῃ ροβὲ καὶ πάνυ 
ΟἿ, “ευκαλίῳ πὶ. 
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αὕτη, κατὰ ἔϑνη δὲ ἄλλα τε καὶ τὸ Πελασγικὸν ἐπὶ πλεῖ- 
στον; ἀφ᾽ ἑαυτῶν τὴν ἐπωνυμίαν παρέχεσϑαι" Ἕλληνος 
δὲ καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἐν τῇ Φϑιώτιδι ἰσχυσάντων, 
καὶ ἐπαγομένων αὐτοὺς ἐπ’ ὠφελείᾳ ἐς τὰς ἄλλας πόλεις, 
καϑ' ἑκάστους μὲν ἤδη τῇ ὁμιλίᾳ μᾶλλον καλεῖσϑαι Ἕλ- 5 
ληνας" οὐ μέντοι πολλοῦ γε χρόνου ἠδύνατο καὶ ἅπασιν. 
ἐκνικῆσαι. 8. τεχμηριοῖ δὲ μάλιστα “Ὅμηρος πολλῷ γὰρ 
ὕστερον ἔτι καὶ τῶν Τρωϊκῶν γενόμενος, οὐδαμοῦ τοὺς 

1. Κατὰ ἔϑνη --- ἀφ᾽ ἑαυτῶν τὴν ἐπωνυμίαν παρέχεσθαι!) τουτέ- 
στι, τοῖς ἐδίοις ὀνόμασιν, ἐχρῶντο, οἷον Πελασγοὶ μόνον, Βοιωτοί. 
οὔπω δὲ κοινῷ ὀνόματι “Ἑλληνες. -- ᾿Επὶ πλεῖστον] ἢ ἐπὶ πλεῖστον 
μέρος τῆς Ἑλλάδος, ἢ) ἐπὶ πλεῖστον χρόνον͵ ἐκλήϑησαν ἸΤελασγοί. 
(Κασόα. 4ὑγ. Ῥοστγ.) --- 8. Παίδων αὐτοῦ) “Ἕλληνος παῖδες “ώ- 
θ09) Ξοῦϑος, Αἴολος, ὥς «φῆσι καὶ «Ησίοδος" “ΖΙὥῶρόν τε ἐΞοῦϑόν. τε 
καὶ Αἴολον ἱπποχάρμην. (Ροστγ.) -- 4. ᾿Επαγομένων αὐτούς] ἀμ- 
φίβολον, τίνα τίς ἐπηγάγετο, πότερον. οἱ“ Ἕλληνος παῖδες τοὺς ἀλ- 
λους; ἢ οἱ ἄλλοι τούτους. (40γ.) --Ἡ Ἐπ ὠφελείᾳ] ὠφέλειαν εἴω- 
ϑεν ὁ Θουκυδίδης τὴν συμμαχίαν καλεῖν. Καϑ' ἑκάστους δὲ, κα- 
τὰ μέρος, οὐ πάντας ὁμοῦ. ---- 5. ἘΞ Ἤδη] τὸ ἤδη ἀντὶ τοῦ δή. 
(4ύὺγ. ει ;ΞῚ Τῇ͵ ὁμιλίᾳ καλεῖσθαι μᾶλλον “Ἑλληνας) οὐκ ἀπὸ γρά- 
φῆς καὶ δόξης ἁπάντων, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς τῶν ἐπιχωρίων ὁμιλίας. (λ. 
αὐγὴ, τς, θ᾿ Πολλοῦ .γὲ χρόνου] οὕτως λέγουσιν οἱ ̓Δττικοὶ, πολ- 
λῶν ἡμερῶν οὐκ εἶδόν σε, ἀντὶ τοῦ, ἐν πολλαῖς ἡμέραις. ( “40γ.) 
«Καὶ ἅπασιν ἐχνικῆσαι) τελείως ἐπικρατῆσαι" τὸ καλεῖσθαι “Ἕλλη- 
νας. --- 7. ᾿Ἐκνικῆσαι) ἀντὶ τοῦ ἐπιιρατῆσαι" τὸ δὲ πᾶσι, κατὰ 
παντός" καὶ τὸ πολλοῦ γε χρόνου; ἀντὶ τοῦ ἐν πολλῷ γε μέντοι 
χρόνῳ. οὐκ ἐδύνατο δὲ ἅπασιν ἐπνικῆσαι τὸ ὄνομα, τοῦτο ἀλλ᾽ ἢ 
ἐν πάνυ πλείστῳ χρόνῳ. (.40γ.) -- 8. ὝὙστερος] οὕτως ἐν ἑτέρῳ, 
καὶ καλῶς γέγραπται" τὸ πολλῷ γὰρ ἀρκεῖ ἐπὶ τοῦ χρόνου, καὶ τὸ 
ὕστερον πλεονάξει" τὸ δὲ ὕστερος. ἐπὶ τοῦ Ὃμήρου λεγόμενον ἔχει 
τὴν ἀκολουϑίαν τοῦ λόγου σαφῆ. --- Οὐδαμοῦ τοὺς ξύμπαντας 

Κατὰ ,ἔϑνη. (1885. καὶ τὰ ἔϑνη. 
ἴτὰ κατά εἰ καὶ τά εοἰΐαιι ΑἸ] 
Ῥεουπδηϊαγ, Υ, ΥΠΙ|Ι, 77. Αἀα, 
πώτεν 

Φϑιώτιδι. Οα55. Ατιρ. πη. Α. 
Βερ. (6.) Η. ναι. 11. 1. Ψιηᾶ, 
ἴα. ΕἸοΥ. 5115. Φϑιωτίᾳ " πια]6, τὶ 
ἀσοις ΤΌΚΟσ5, ἀαϊ οϑπι 48 
ΟΥ̓ΡῚΠΘ νὴ 11 Ἔχροβιῖ. ΜΙ, ποῖ. 

Τὴ Ατιρ. πιῆ. τ6ο.  ΠΠ οΥαθ ἃ 811- 

Ῥουβουιρϑὶς δὲ. Ο. Φϑοιότιδι. γ41- 
146. 4118 βχϑιηρὶαυία Ῥλιλίοιία, 
4114 Ῥλελίοιίε ἐχἸ θθηΐ. 

Αὐτούς. ΑἸ]. αὑτούς, Υ. ποῖ. 

 φελείᾳ. Ἑογίαϑϑιβ ὑϑοιίιι5 

ὠφελίῳ Θχαυδῖασ, γιά. ἂς Δοΐ. 
ΟΥ̓Ε. 8Ρ. ΤΠαςσ. 6,. 12. 
Ἔς τὰς ἄλλας. Ὦ. καὶ τ. ἄ. 
Καϑ'᾽ ἑκάστους Ῥτο 

5080]. δά ΥΠΙ, 55- Βαβεὶ δέ 
Τῇ ὁμιλίᾳ μᾶλλον. Ἑ,. οπλῖειε 

μᾶλλον, φαοὰ 8.10]. νηϊσ. ρΡοϑὲ 
καλεῖσϑαι οΟ]]οοαξ, 56 δἰϊτοῦ 
(885. 
Οὐ μέντοι πολλοῦ γε. Ὦ. 1. οὐ 

μ. γε πολλοῦ. Δὶ νὰ. Κυϊΐρ. δὰ 
Ὠϊΐϊοι- Η. Ηϊἰβτουοσταρῃ. Ρ. 266. 

9, δύνατο. Τῃ τὰ. ἠδύναντο 
ΞΏΡΥΆΒΟΥ. 
Ἔρο γου ορν σ. μόδας, 

 υὐνὰ ψἱπά. τελμηροῖ. 
δα, 1ἴὰ βου ϑίπλι5. Οηῖ 
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ξύμπαντας ὠνόμασεν, οὐδ᾽ ἄλλους ἢ τοὺς μετὰ ᾿4χιλλέως 
ἐκ τῆς Φϑιώτιδος, οἵπερ καὶ πρῶτοι Ἕλληνες ἦσαν 41α- 

Ἁ " » ᾿ 3 Ὁ Ἀ 3 

ναοὺς δὲ ἐν τοῖς ἔπεσι; καὶ ᾿Αργείους, καὶ “χαιοὺς ἀνακᾶ- 
λεῖ. οὐ μὴν οὐδὲ βαρβάρους εἴρηκε διὰ τὸ μηδὲ Ἕλλη- 

δνάς πῶ, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, ἀντίπαλον ἐς ἕν ὄνομα ἀποκδ8- 
χρέίσϑαι. 4. οἱ δ᾽ οὖν ὡς ἕκαστοι Ἕλληνεβ κατὰ πόλεις 
τε; ὅσον ἀλλήλων ξυνίεσαν, καὶ ξύμπαντες ὕστερον κλη- 
ϑέντες, οὐδὲν πρὸ τῶν Τρωϊχῶν δί ἀσθένειαν καὶ ἀμι- 
ξίαν ἀλλήλων ἀϑρόοι ἔπραξαν. 5. ἀλλὰ καὶ ταύτην τὴν ὅτρα- 
τείαν ϑαλάσσῃ ἤδη πλείω χρώμενον ξυνῆλδον.. 

δρύμασι τὸ γὰρ. ᾿Ἐγχείῃ δ᾽ ἐκέκαστο Πανέξλληνας καὶ ᾿Ζχαίους, 
νενύϑευται. --- 4. Οὐδὲ βαρβάρους εἴρηκεν) τὸ γὰρ βανβαυρνμανων, 
Καρῶν νενόϑενται. (Κασσ. 4“ὖγ.) :-- 5" Ἕλληνάς πω] τὸ 1 τὶ τ. 
παρέλκει. (40γ.) -- 5. ᾿ἀντίπαλον] ἀντίπαλον καὶ τὸ ἴσον καὶ τὸ 
πολέμιον. 5. ἀντίκειται γὰρ τῷ Ἕλληνι ὁ βάρβαρος. [τὸ δὲ ἕξῆς, 
οἱ “Ἕλληνες ὡς ἕκαστοι καὶ ξύμπαντες ὕστερον κληϑέντες Ἕλληνες. 
(1. Κασοα. 40γ0] -- 6. " Οἱ δ᾽ οὐ») ἐπανάληψις. ι.40γ3 -- 9. 
Ταύτην τὴν" στρατείαν -- ξυνῆλϑον] ἀντὶ τοῦ συνεστράτευσαν" δεῖ 
δὲ προςϑεῖναι τὴν εἰς" οἷον, ἀλλὰ καὶ εἰς ταύτην τὴν στρατείαν ξυν- 
ἤλϑον. (4ὐγὴ - 10. Θαλάσσῃ--- - χρώμενοι] τουτέστιν ἐμπορευόμενοι- 

Θ4Π, Ηδδςξ. Βεκκ. 6 Ὅα55. Απρ. 
ΟἹ, νει. Ῥαᾳ]. Π|. Καῖ. μ6ρ. Ασ. 
ΟὨγ. απ, που Ῥαυΐβ55. τἰγο- 
416 ομδο. ΑἸά. ΕἸοχ. 4116: 
ἀἶπε μοδὲ Ἵγοϊαπιεπι ὃ εἰζιτη τιαΐπ8. 
ψυ]ρο ὕστερος, 4αδτη. 501011 6556 
σογγθσίίοποηι ἀοοοὲ ὅ.}0}. 1πα, 
πολλῶν γὰρ ἔτε οτηκῖδεο ὥστε- 
ρον 
Μετὰ ᾿Δχιλλέως. Ἦοο 5ιιρρεᾶϊ- 

ἰαυγὰηξ (485. Αι. Ῥ4]. τι. ν]- 
8ο μετ᾽. .41: ν. Ἑαΐχαρο ἰδεῖ, 
ἀΐξου. Η, ᾿Δχιλέως. 

Φϑιώτιδος. Ο.Ὲ.. Φϑοιώτιδος. 
1. Φϑιώτιος. Ὦ. εἰ ψοπει. ὥϑιω. 
τίας. 
ἀνακαλεῖ. ΝἸηᾶ. ἀντικαλεῖ. ΤΊ ι5. 

ἀποκαλεῖ. Ψα] σαΐιπι 58η6 οἴεη-- 
ἄϊε,ς φασπι ἀνακαλεῖν 41165 ποπ 
βἱξ νοσατεν εεὰ ποίαιπατε, ἀφεῖα-- 
γπατε γ. σευροατε, 5688 εἷς ἀναπεί- 
ὕειν, ἀναδιδάσκειν. δὲ δἰ] 
ἔραν ΡΥο. 5ἰπηρ] οὔρια Ροβιΐξ Τμα- 
ΕΥ 
'ῶς ἐμοὶ δοκεῖ. δος ἱ σὲ 

ΒδΡρδι Α. μῇ 
Ἐς ἕν. Ἐς Ρχο ψα]ρ. ᾿δοᾶι. 

τὺ 6 855. Απρ, Ο, Ἐν, Β6ρ. 
(6.) Η. Μ]πά. " οἵπα Ηδδοκ. εἰ 
ΒΕΚΚ, ἴῃ Α-: Ἰορίταγ εἰς ἀντίπα- 
λον εἰς ἕ ἕν. 

4. “ῶς ἕκαστοι. Ν᾽πᾶ. ὡς οταϊξ- 
ἀἰπ, τὰ816. Υ, τοὶ, εἰ [Ιμηὰ, 5, 
ἕχαστ. 
Κατὰ πόλεις τε. Ἀ, κατά, Ὁ. 

. τεῖρπογταϊ, δίδει Η εἴβε, ἔγαβίσα 
ὅσαι ςομΐθοίς, 
᾿λλλήλων ,ξυνίεσαν. ΑΥ̓͂. ΟΠ τ. 

ἀλλήλων ὁμόφωνοι ἦσαν ξυνίεσαν.- 
Ρ. Ώδι. ἀλλήλων ὁμύφωνοι (θη. 
ὁμόφρονοι) ἦσαν ἀλλήλοις ξυνίε- 
σαν. ἴοκχι. ὁμοφώνων ἦσαν ἀλ- 
λήλοις ξυνίεσαν. Ῥα]. Α. Ὁ. 1. 
ξυνήεσαν. Τὰ. ξυνήεσαν. Νἱὰ. ποῖ. 

5. Στρατείαν. Ῥαϊ, Ἐ. αῖ. Τί. 
6. Η. 1: νἱπά. ». ὕλη. δὲ ̓ θβίβ 
Ὑναββϑίο ὅ.1ο]. δὰ 1]. κ΄. 252- 
στρατιάν. Ἰάδηι 65ὲ οἰΐϑηι 1Π 11.» 

564 πιδι). γα. ΟΟΥΥΘΧΙΣ δέ. 
Πλείω. Αττϊσυ]ι5 τά, «φαΐ ντ]-- 

δο ρῥταρῆρίειν, ἀθαϑὲ δε5. Απρ. 
ΟΙ. Ψϑη. Β΄. Ῥαὶ]. τι. ὕῖ. Η. οοὐ, 
Βα5. Ε.. Βεκκ. Τη Ο. Ἰαρίταχ 5, Υ- 
ξυνῆλθον. Ε. ἐξῆλϑον. 
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τ (Μίνως.) 

δ΄, Μίνως γὰρ παλαίτατος ὧν ἀκοῇ ἴσμεν ναυτικὸν 
ἐχτήσατο, καὶ τῆς νῦν Ἑλληνικῆς ϑαλάσσης ἐπὶ πλεῖστον 

ἐκράτησε" καὶ τῶν Κυχλάδων νήσων ἦρξέ τε, καὶ οἶκι- 
στὴς πρῶτος τῶν πλείστων ἐγένετο, Κᾶρας ἐξελάσας, καὶ 

τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἡγεμόνας ἐγκαταστήσας " τό τε λῃστι- 5 
κὸν, ὡς εἰκὸς, καϑήρει ἐκ τῆς ϑαλάσσης, ἐφ᾽ ὅσον ἠδύ- 
νατο, τοῦ τὰς προρόδους μᾶλλον ἰέναι αὐτῷ. 

δ΄. ίνως γὰρ παλαίτατος] διὰ τριῶν συγχρίσεως δείκνυσι τὰ 
πρὸ τῶν Πελοποννησιακῶν ἀσϑενῆ, ἀφ᾽ ου ἄνϑρωποι μέχρι Μίνω, 
καὶ ἀπὸ τούτου μέχρι τῶν Τρωϊκῶν, καὶ ἀπὸ τῶν Τρωϊκῶν μέχρι 
αὑτοῦ. τινὲς δ᾽ οὐκ ἐντεῦϑεν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ, φαίνεται γὰρ ἡ νῦν 
Ἑλλὰς, “πρώτην λέγουσι σύγκρισιν. (λ. Κασσ.) --- ὯΩν] τὸ ὧν ἀντὶ 
τοῦ ἐκείνων [ὧν]. (40ύγ.) -- 2. Τῆς νῦν Ἑλληνικῆς ϑαλάσσης ] 
πρότερον γὰρ Καρικὴ ἐκαλεῖτο, ἡ ϑάλ ασσα. (λ. Κασσ.) -- ̓ Επὶ πλεῖ- 
στον ἑχράτησε] ἐπὶ πλεῖστον ἀντὶ τοῦ ἐπὶ πολὺ μέρος. δ: Ὅ ἔστιν, 
ἐπὶ πολὺ μέρος αὐτῆς ἐχράτησεν᾽ ῆ τὸ ἐπὶ πλεῖστον ἀντὶ τοῦ πάνυ. 
(Κασσ. 4ὐγ.) -- τ ᾿Επὶ τόπου νῦν τὸ ἐπὶ πλ. Παλ.) -- 8. Κυκλά- 
δῶν] παρὰ τὸ ἐν μέσῳ ἔχειν τὴν “λον τὴν ἱερὰν τοῦ ᾿ἀπύλλωνος, 
καὶ κύκλον τινὰ περὶ αὐτὴν μιμεῖσϑαι. εἰσὶ δὲ κατά τινὰς ιε΄ αὖ- 
ται" Πάρος, Ἄνδρος, Ἴκαρος, Σκῦρος, Ῥήνεια, Ῥήνη; Ζ4ῆλος, Νά- 
ἕξος, ΖΣίφνος, Κέως, Μύκονος, Τῆνος, Κύϑνος, Ἵμοργος, Σέρι- 
φος᾿ κατὰ δέ τινὰς ε΄, πλὴν Ῥήνηρ καὶ Σκαύρου χαὶ Ἰκάρου, μᾶλ- 
λον δὲ πλὴν Ῥήνης καὶ Σπύρου καὶ ᾿Δμόργου. ι(40ύγ. )-- 4. Τῶν πλεί- 
στων)] ὑπακουστέον Ἑλλήνων. (Δ. Κασσ. 40γ.) - 5. ᾿Εγκαταστήσας] 
ποιήσας κατὰ μέρος, οὐ πάντας ὁμοῦ. (,:- Κασσ. 40γ.) -- Τό τε 

λῃστικὸν] τὸ μὲν ἐχτὸς τοῦ ᾧ σημείου, τὸ σύστημα τῶν τ σας το τὸ 

δὲ μετὰ τοῦ ὁ, τὸ “πτῆμα τῶν λῃστῶν. --: 7. τοῦ τὰς προςό-- 
δους μᾶλλον ἑέναι αὐτῷ] ἡ γὰρ μὴ λῃστευομένη πλείους φέρει προς- 
ὄδους. ἢ λείπει δὲ ἡ ὑπέρ. (Κασσ. 

(δρ. ΤΥ. Μίνως γάρ. Ὦ. ΤΠῆ- 
γος γᾶρ. 

Παλαίτατος Ἐ. 6. Ὁ. ναὶ Ἀν, 
ΟἸγ. ΕἸου. Βᾶ5. πιᾶύρ. ϑίβρῃ; 
παλαιότατος. ἘΞοάΘηι ἀιιοὶξ βου - 
Ῥίπτα 855. παλαιώτατος. ΟΥ̓, ποῖ. 

Τῆς νῦν Ἑλληνικῆς. Β. τῆς 
Ἑλλάδος" νῦν ἰδηιθη ἴπ ἸπᾶΓρ, 

. δααϊτιιηι. 
. Ἐπὶ πλεῖστον ἐκράτησε. Ἐπὶ 
σιλεῖστον ὁτα. Α. Τῃ Ῥα]. εβὲ ἅ,α- 
λάσσης ἐπὶ τόπου νῦν τὸ πλεῖστον 
ἐπιπλεῖστον, ϑοίο]1ο 1 νευρὰ 
ὙΠΟ ἀ᾽ἀϊ5 χεοθρίο. 
Ἦρξέ τε. Ἐ. ἦρξαί τε. 
Οἰκιστής. Ρ. οἰκηστής. 

Τῶν πλείστων. ἄε. Ἀ. 
᾿Ἡγεμόνας. γαϊι. ἡγεμονίας. 
᾿Εγκαταστήσας. τ. καταστήσας, 

568 ἐγ βαρταβοσίρἔαπα εϑβῖ. 

«Ἰμστικόν. ῬΥοΟ πος λῃστρι- 
Ἀόν ευρροάϊϊαπλ 6]. ὕεὼ. Α. 
ΟΊ ὙΠ; ὍΝ: 
πη. πιαγσ. ϑδίερῃ. Τιιβ., σοπ- 
ἰχὰ ρυϑδϑεθρία Αἰεοϊςίδγιηι, 14, 
ποῖ, 

Καϑήρει. ΑΥ. καϑαίρει, 1868 
νοΥθα ἃ ΠΡ ΥΑΥ 5 εὐίδυη ο. 8. σο- 
ξιιεα ν] δ ῖ5, Ααα. ποῦ, 

Τοῆμε: προφόδους. Ἀ. τὸ τ. 
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(ῃστεῖαι τῶν Ἑλλήνων.) 

ἐ. Οἱ γὰρ Ἕλληνες τὸ πάλαι, καὶ τῶν βαρβάρων οἵ 
τε ἐν τῇ ἠπείρῳ παραϑαλάσσιοι, καὶ ὅσοι νήσους εἶχον, 

τὶ ἐπειδὴ ἤρξαντο μᾶλλον περαιοῦσϑαι ναυσὶν ἐπ᾽ ἀλλήλους, 
ἐτράποντο πρὸς λῃστείαν, ἡγουμένων ἀνδρῶν οὐ τῶν 

5 ἀδυνατωτάτων, κέρδους τοῦ σφετέρου αὐτῶν ἕνεκα καὶ 
τοῖς ἀσϑενέσι τροφῆς" καὶ προςπίπτοντες πόλεσιν ἀτει- 
χίστοις καὶ κατὰ κώμας οἰκουμέναις, ἥρπαξον, καὶ τὸν 
πλεῖστον τοῦ βίου ἐντεῦϑεν ἐποιοῦντο, οὐκ ἔχοντός πῶ 

ο΄ αἰσχύνην τούτου τοῦ ἔργου, φέροντος δέ τὶ καὶ δύξης 
4ρ0μᾶλλον. 9. δηλοῦσι δὲ τῶν τε ἠπειρωτῶν τινὲς ἔτι καὶ 

νῦν, οἷς κύσμος καλῶς τοῦτο δρᾷν, καὶ οἱ παλαιοὶ τῶν 

ε΄. Οἱ γὰρ Ἕλληνες] τὴν αἰτίαν τοῦ λησετεύξιν ἐπάγει νῦν. --- 
4, Ἔν τῇ ἠπείρῳ} ἤπειρος τριχῶς λέγετατ᾽ ἡ πᾶσα γῆ, πρὸς ἀντι- 
διαστολὴν τῆς θαλάσσης, ἡ ̓ Δσία κατ᾽ ἐξοχὴν, καὶ μέρος τι τῆς...-. 
Κεφαληνίαν. --- 6. Πόλεσιν ἀτειχίστοις εἶπε γὰρ ἀτειχίστων ὄν- 
τῶν, ὥςπερ ἣν ἡ ̓ ἀττικὴ πάλαι, κατὰ κώμας οἰκουμένη. (4ὖγ.) -- 
7. “Ἥρπαζον) ἐλήστευον, ἀπὸ τοῦ ἁρπάξειν ἐβίουν. --- Καὶ τὸν 
πλεῖστον τοῦ βίου] οὕτω Θουκυδίδης, καὶ τὸν πλεῖστον τοῦ γρό- 
φου. (Δ. 40γ.) --- 8. Οὐκ ἔχοντός πω αἰσχύνην τ. τ. ξ. ἤγουν οὐκ 
αἰστροῦ νομιξζομένου τοῦ λῃστεύειν. (λ. 41.) ---- ἸΊ. Καλῶς τοῦτο 
δρᾷν) καλῶς ἀντὶ τοῦ εὐσεβῶς καὶ φιλανθρώπως" οὔτε γὰρ βοῦν 
ἀροτῆρα ἐλεηλάτουν, ἢ ἔκλεπτον νυκτὸς, οὔτε μετὰ φύνων ἐποίουν 

Ὅαρ. Υ. Βαρβάρων οἵ τε. Ἀ. 
βάρβ. ὅσοι, Ξεἃ ἴῃ τηᾶτρ. 6ϑὶ οἵ τε. 
Ι[Ιἄφπὶ οοα. Ὀϑῃ]ο ρμόβξὲ μᾶλλον 
Ομ εἶξε, δὲ Ῥγὸ ναυσὶν ἐπ᾽ ἀλλ. 
Βαβρεῖ ναυσὶ πρὸς ἀλλ. ας αιΐ- 
ἴδπὰ τοβρίοιε Πίοη. Η. ρ. 856. 
Ὅτι περαιοῦσϑαι ναυσὶν ἐπ᾿ ἀλ- 

, λήλους οἱ τροφῆς ἀπορούμενοι 
, ἤρξαντο. ᾿ 

Τοῦ ὀφετέρον αὐτῶν. Μυϊδα-- 
ἔπι αὐτῶν Ὁ (655. Ατιρ. ΟἹ. Ρ4]. 
1ι. νι, Βδρ. Ασὐ. Οἢγσ. σοσσθχὶ- 
ταῖ5, 1. ποΐ, ΝΥΗδιιίσιιηι ἄρπο- 
Ξοῖε Ψἱηα, οἴ ἘΝ 

ὕνξχα. Ατ. Μοηδο. ". εἴνεκα. 
Οἰκουμέναις. Ατιρ. οἰχουμένας. 
Τὸν πλεῖστον τοῦ βίου. Ῥτο. 

τὸν πᾶ. Ῥαϊ. τὸ πλ., Ξε τό 5ιιρ. 
γὰβ, τὸ πὶ. Ξιυρροαϊίαηξ οἰΐαπι 
ΟΙ.  εϑη. εοἂ, Β645, Ψἱπά. 1). Ε᾿., 
δἴφιιθ 18. ΑΥ. εχ εἰποηᾶ. Μοϑαιι. 
τὸν πλ.» 5εἃ ἴπ πιατρ͵ βοσίρίαπι 

ΤΠμμογά, 1{Π. 

γρ. καὶ τὸ πλεῖστον τοῦ βίου. Τὸ 
πλ. Ἠαρδὲ οἰΐδι Ὠΐοη, Η. 1]. 1., 
ὩΔΡῚ ἸΌσι5 καὶ προςπίπτοντες --- 
ἐποιοῦντο 5Ξοηϊθηεῖδθ ἰππιδπ, Π ΟΝ 
ψΟΥΡΟΥΤΠΙ σδιιβδα απ ἀδέιγ, Ὑ]ά, 
ποῖ. [πὶ Πδπη. δὲ ". δβοὶ τὸν πᾶ- 
πόρον τοῦ βίου. κ᾿ 

ἙΕποιοῦντο, οὐκ. Ῥοξὲ Π866 
σψευρα ἱπ 1. Ἰδοῖπα δ58 τιἦι15. Ρᾶ- 
δἴπδθ, αὖ οπληΐα ἀαϑίηξ πβ αι δὰ 
ἤη. οδρ. 9. 

Οὐκ ἔχοντός πω. Ῥτο πω Ἄεδ. 
(6.) Ε. που. 

Τούτου τοῦ ἔργου. Τα Α. ἀθ68ὲ 
τούτου. : 

“4ύξης. Μοκαιι. ΡΒ. Ῥδῃ. τιμῆς . 
δα πηᾶτρ. γ6γῸ βοσὶρῖ. γρ. δόξης. 

9, Νῦν, οἷς. Μαγδ. ϑίερῃ. νῦν 
καὶ ὡς. ΨοΥρα οἷς -- δρᾷν παροῖ 
δια, 5. νι καλῶς. ΝνΊΓριΙαπι αἴγ πα 
Ροβὲ ψῦν ἀπ ἴδπι ροϑέ τιψέβ Ρο- 
1855) ἀπ ὴιι5 ΒΔΕ ΓΘ 85. 

Μ 
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ποιητῶν, τὰς πύστεις τῶν καταπλεόντων πανταχοῦ ὁμοίως 

ἐρωτῶντες, εἰ λῃσταί εἶσιν, ὡς οὔτε ὧν πυνθάνονται ἀπα- 
ξιούντων τὸ ἔργον, οἷς τε ἐπιμελὲς εἴη εἰδέναι, οὐκ ὀνει- 
διξόντων. .8. ἐληΐξοντο δὲ καὶ κατ᾽ ἤπειρον ἀλλήλους " καὶ 
μέχρι τοῦδε πολλὰ τῆς Ἑλλάδος τῷ παλαιῷ τρόπῳ νέμε- ὅ 
ται, περί τε Μοχροὺς τοὺς Ὀζόλας, καὶ Αἰτωλοὺς, καὶ 
᾿Δκαρνᾶνας, καὶ τὴν ταύτῃ ἤπειρον" τό τε σιδηροφορεῖ- 
όϑαι τούτοις τοῖς ἠπειρώταις ἀπὸ τῆς παλαιᾶς λῃστείας 
ἐμμεμένηκε. 

ζάλλα ἔϑη βαρβαρικὰ κατ᾽ ὀλίγον μεταβληϑέντα.) 

ς΄. Πᾶσα γὰρ ἡ Ἑλλὰς ἐσιδηροφόρει, διὰ τὰς ἀφρά-10 
χτους τε οἰκήσεις, καὶ οὐκ ἀσφαλεῖς παρ᾽ ἀλλήλους ἐφό- 
δους, καὶ ξυνήϑη τὴν δίαιταν μεϑ΄ ὅπλων ἐποιήσαντο, 
ὥςπερ οἵ βάρβαροι. 2. σημεῖον δ᾽ ἐστὶ ταῦτα τῆς λλά- 
δος, ἔτι οὕτω νεμόμενα, τῶν ποτὲ καὶ ἐς πάντας ὁμοίων 

διαιτημάτων. 8. ἐν τοῖς πρῶτον δὲ ᾿ἀϑηναῖοι τόν τε σί- 15 

τὴν λῃστείαν. “Ὅμηρος οἷά τε ληϊστῆρες ὑπεὶρ ἅλα. --- 8, Οὐκ 
ὀνειδιζόντων] τῶν ἐρωτωμένων, ἢ τῶν ἐρωτωντων᾽ διχῶς γὰρ ὃ 
νοῦς. τ 

ς΄ ᾿Εσιδηροφόρει --- καὶ ξυνήϑη τὴν δίαιταν μεϑ᾽ ὅπλων ἐποιή- 
σαντο] ὅϑεν τὰς μαχαίρας μαυλίας ἐκάλουν, διὰ τὸ ὁμοῦ αὐλίξε- 
σϑαι, οἷον ὁμαυλίας. -- 15. Ἔν τοῖς] ἐν τούτοις, ποιητικῶς" 

ἱῶς οὔτε--- ὀνειδιξόντων. ,.,.)6- ’ Ταύτῃ. Μπά, ταύτην. Μοκαι. 
τι δίγλιις ῬΏΔΙ υθιιβ δ. 25. ν. ϑεχέ, ταύτης. 

: {ς 

ὁ μον ΧΒΡΙ. ΤῊΝ Ὧ ΠΣ Οαρ. ΨΙ. 95. Ἔτι οὕτω. ΜοΞαα. 
““παξιούντων. ἴἰ. ὑπαξιούντων. γ.. Ἤδη. οὕτω ἔτι. "Μυ]ραΐϑηι οὐπ- 

Οἷς τε ἐπιμελές. Τια Οα55. Αρ. ξίγπιαὶ Πΐοπ, Ἡ. μ. 4ι2., αι 
Α. Ο.( ΒΕ. Β6ς. (6.) Η. ". θειηθῖσ. ψεῦθα σημεῖον ---νεμόμενα Ἰαπιάαι. 
Ψα]ρο οἷς τ᾽ ἐπιμ. ΡῈΥ ἀροβίτο-- 
ῬΒαηι. Ταῦτα. ἈεἰΞ!ς. ἔγαιρίγα τά (αι 

" ͵ οβῖθα τὰ ἔτι), Ὑνγιΐθη, ἅττα 
ἘΠῚ εἰδέναι, οὐκ ὀνειδιξόντων. μψά ἐβιΐηντις ἀ ψεν : 

ἀπ Δ. εἴη οἵη., δὲ ροβὲ ὀνειδιξ. ἣ τ κω ται ΕΜ 
δαά, τὸ ἔργον, 5Ξ6ἃ Ριιπειί5 ποῖ. Τῶν ποτὲ καὶ ἐς πάντας ὁμοί- 
Ο. ροϑβὲ ὀνειδιξ. 5. ν. μδροὲ δέ, ὧν. Ὥ. οπι. καί, εἰ Νν᾽ηα. μαρϑὲ 

«τιοὰ Ο Αἰ Πτῖ5 σοπημηθπᾶασε ρο- ὁμοίως. Ηοο 6δ5ὲ βἐΐϑτη ἱπ Μοβαμι., 
ἐαήξδιν.. : 56 1 πλᾶγδ, γρ. ὁμοίων. : 

Πολλά. Ἐ. τὰ πολλά. 3. Ἔν τοῖς πρῶτοι δέ. Ἐ. πρῶ- 
Περί τε Μοχρούς. ,,1αϊιᾶδὶ Β, τοί τε. Μοβαιι. πρῶτοι μέν, 5εἃ 

1.Ἐεγπιοόβεπες περὶ μεϑόδου δειν. ἷἴπ τπαᾶΥρ. δέ. Οοα. Β45. πρῶτοι 
ο, ΙΝ, Ρ. σ21ι. τδαῖ8 δα ᾿ἀκαρνᾶ- δὲ ἃ ΡΥ. τῆλ. ἃ δουσ. νεῦοὸ πρῶ- 
νας.“ ΟΟΥΤΙ,. εχ ΑΡγθβοῖ, τοι δή τε. ἘΠι, Βα5. δὲ πιᾶσβ. 1." 
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δηροὺν κατέϑεντο, καὶ ἀνειμένῃ τῇ διαίτῃ ἐς τὸ τρυφε- 
ώτερον μετέστησαν. “καὶ οἵ πρεσβύτεροι αὐτοῖς τῶν 
εὐδαιμόνων, διὰ τὸ ἁβροδίαιτον, οὐ πολὺς χρόνος ἐπει- 
δὴ χιτῶνάς τε λινοῦς ἐπαύδαντο φοροῦντες, καὶ χρυσῶν 

5 τεττίγων ἐνέρσει χρωβύλον ἀναδούμενοι τῶν ἐν τῇ κε- 
φαλῇ τριχῶν. ἀφ᾽ οὗ καὶ Ἰώνων τοὺς πρεσβυτέρους κα- 

ὑπερβιβάξεται γὰρ ὃ δέ. --- 1, ᾿Δνειμένῃ] τρυφηλῇ καὶ ἀνθηρᾷ. -- 
Ἐς τὸ τρυφερώτερον μετέστησαν ἀντὶ τοῦ, μετέστησαν ἐἐς τρυ- 
φῶσαν δίαιταν, τὸν σίδηρον. καταϑέμενοι. (λ. 40γ.) το ῷ. Οἱ πρε- 
σβύτεροι αὐτοῖς τῶν εὐδαιμόνων) ἀντίπτωσίς ἐστιν, οἱ εὐδαίμονες 
τῶν πρεσβυτέρων. [ὑπερβατὸν, δεὰ τὸ ἃ ροδέαιτον, (Δ. 4“γ.)]. -- 
4, χι ἱτῶνάς τε λινοῦς] οὐ πολὺς χρόνος ἀφ᾽ οὗ ἐπαύσαντο φοροῦν- 
τες χιτώνας λινοῦς, καὶ τέττιγας χρυσοῦς ἐξαρτῶώντες τῶν τριχῶν 
πλέγματι. (ἃ. Αγ.) --- ὅ. Ἔν ἔρσει κρωβύλον) ἐν ἔρσει, ἢ ἐν εἰς- 
ἕρσει, "ὦ ἐν πλοκῇ. ιρωβύλος δέ ἐστιν εἶδος πλέγματος τῶν τριχῶν, 
ἀπὸ ἑκατέρων Υ δξὺ ἀπολῆγον. ἐκαλεῖτο δὲ τῶν μὲν ἀνδρῶν, πρῶ- 
βύλος" τῶν δὲ γυναικῶν, κόρυμβος" τῶν δὲ παίδων, σχκοῤπίος. 
8. Ἐν ἔρσει,. ἐν ἀναδέσει, παρὰ τὸ εἴρειν. ἐνήλλαξε [δὲ] τὴν πτῶσιν, 
ἀντὶ τοῦ, οὖς τέττιγας, ἐφόρουν δὲ τέττιγας διὰ τὸ μουσικὸν, 
ἢ διὰ τὸ ὁ ἰτόχϑονας εἶναι" καὶ γὰρ τὸ ξῶον γηγενές. (1. 4ὐγ.) -- 
ων ΣΝ ὧν τεττίγων ἐνέρσειε κρωβύλον. ἀναδούμενοι] ὃν οἱ ἐπί- 

μοι ἐφόρουν ᾿ϑήνῃσι, ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἔμπροσϑεν ἐγκαϑήμενον, 
κ δ᾽ ἄλλοι, ἐπὶ τοῦ τραχήλου" σύμβολον τοῦ γηγενεῖς εἶναι. (Πα1.) 
ὧν Αφωβύλον) ΚΣ ἀπὸ τοῦ μετώπου ἐπὶ κορυφὴν ἀνηγμένη. 

Ρ:427. ΖοπδΥ. Ρ. 725. 

ἐν ἔρσει, 

ΒΊΘΡΗ. πρῶτοι, δή. πιᾶτρ. 2, καὶ 
πρώτοις δέ. Ν᾽. πο, - 

Τρυφερώτερον. Ο. Ὑἱπᾶ, τρυ- 
φερώτατον. 

“Μινοῦς. Ἀδ6ρ. λινούς. 

᾿Ενέρσει. Τιὰ Ἀτὰρ. ῬΑ]. Τι. Καῖ. 
ΟΤΛΘΥρ. Γμιρὰ, δια. ἔ, 1, Ρ. 745. 

ι, ῬΗοί. 
ὦ. ΟἹεπι. 

ἍἌΙεχ. 1..ὄ 11, Ῥααβᾶ, Ρ. 199. ΟἸπα 
πο οπὶ 8115 ΠΡ Υὶβ 

βεγνϑὴΐ Μόηδοο. [1 Εἰγπῖ. Μ. 
8. ̓ἀνείρειν Ἰορίτιν χρυσῶν στεφά- 
ὅδε ἀνέρσει, «αοα ΘχΒΊΡ τα οἐΐαπι 

Ἂ ΒΤΑΙΠΠΊΘΙ1Οι5 ἴῃ. ΒΕΚΚ. 
ἈΝ 1. Ῥ. 596.,ὄ 5εἀ γϑοΐθη- 
ἄσπι ἀσοεὶ ΤῊ σεοῖ. Αοἰΐ, Μοπη. 
τ, ΠΙ. ἔ, 2. Ῥ. 215. 544. 

Κρο ὅλον. ῬΙΌγΑΙ οι αρωβύ- ἐξ ἐν 
Ῥμοῖ. ν. 154.» αὶ 

ἴρβ6 ὐρ πρὴν Ῥ: 427. 
δῖα, δἰϊοβααθ. 

ξ. 11. Ῥ. 580. 1, 111. υ. 

ἀκξο γπλσων 
Ἀριιὰ δπμηα. 

δταπιπιϑιΐοος μα6Ὸ νῸχ Ρεὺ 8ς- 
σϑηίαπι 1 ἰοτ 8 αηΐο παι 50 Υ]- 
Βὴαγ,, 4πιὸ δοοθηΐα εαπὶ αἰΐϑηι 
ἴῃ ΧοπορΡΒ. δἀϊεξ, ΑΠΔΡ, Ν᾽, 4, 15. 
1ποῖσυϊέδηι ν] 66 }19. 14. 1πὸ, δὰ 
Ἑΐγπι. ΜΙ. ΖοπδΥ. Ρ. 1252. βαῃῖρϑξ 
πρωβύλων, 56 Ρ. 725. κρώβυλον. 
Οοηϊῖνιι5 οχϑῖαὶ δι 1π Αἰιρ. 
Α. 6. Ε, Τὸιὶ Βερ. (6.) δεοοβ. 
δὲ πιᾶσρ. Μῶοβαιι. ας Ὁ. .Ῥυβερεε 

φυΐάοπι χρωβύλον, 568 ουὔς 5. ὧν 
αἱ. πιδῃ. αἀΞογ. Ε. κρωβύλον οἴιπι 

ὧν. Ὠΐοη. Η. Ρ. 856. 56 πϑιπι 5ῖς 
γϑααταϊῖ, Ὅτι πρωβύλους τε ἀνε- 
πλέκοντο, καὶ χρυσοῦς τέττιγας 
εἶχον ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς. διά, 1. 
11. Ρ. 58ο. γοῦρβα σουχιιρῖβ δὶς 
ἸΙανιάαι, θΘουπυδίδης " κρωβύ- 
λους ἀναδούμενοι; καὶ ἐνέρσεε. 
"ποικίλων πρωβύλων. Μ'αῖ. εἴ 
ΘΌΠ0]. Αὐϑέορην ΝᾺΡ, 980, τω τὰ 
βύλην. 

Μ4 
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τὰ τὸ ξυγγενὲς ἐπὶ πολὺ αὕτη ἡ δχευὴ κατέσχε. 4. με- 
τρίᾳ δ᾽ αὖ ἐσθῆτι καὶ ἐς τὸν νῦν τρόπον πρῶτοι 4α- 
κεδαιμόνιοι ἐχρήσαντο, καὶ ἐς τὰ ἄλλα πρὸς τοὺς πολ- 

λοὺς οἵ τὰ μείζω κεχτημένοι, ἰσοδίαιτοι μάλιστα κατέ- 

ὅτησαν. 5. ἐγυμνώϑησάν τε πρῶτοι, καὶ ἐς τὸ φανερὸν δ᾽ 
ἀποδύντες, λίπα μετὰ τοῦ γυμνάξεσϑαι ἠλείψαντο.- τὸ 

δὲ πάλαι καὶ ἐν τῷ ππυμπιαχῇ ἀγῶνι διαξώματα ἔχον- 
τὸ περὶ τὰ αἰδοῖα οἵ ἀϑληταὶ ἠγωνίξοντο" καὶ οὐ πολλὰ 

ἔτη ἐπειδὴ πέπαυται. ἔτι δὲ καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις ἔστιν 

οἷς νῦν, καὶ μάλιστα τοῖς ᾿Δσιανοῖς, πυγμῆς καὶ πάλης 10 

ἄϑλα τίϑεται, καὶ διεξωσμένοι τοῦτο δρῶσι. 6. πολλὰ δ᾽ 

(πάλ) -- 1. Μετρίᾳ δ᾽ αὖ ἐσθῆτι καὶ ἐς τὸν νῦν ἘΝ λείπει 
ἡ τῇ" ἵν ἢ, καὶ τῇ ἐς τὸν νῦν τρόπον. πρῶτοι “Μακεδαιμόνιοι οἱ τὰ 
μείξωο κεκτημένοι μετρίᾳ ἐδϑῆτι ἐχρήσαντο, καὶ ἐς τὰ ἄλλα τοῖς 
πολλοῖς͵ ὁμοδίαιτοὶ κατέστησαν. (.. 40γ.} Ξ-- 8: Τοὺς πολλούς] 
τοὺς πένητας. -- 4. "κε Τὰ μείζω κεχτημένοι]} πλούσιοι. (4ὐγ.) -- 
5. Ἐγυμνώϑησάν τε πρῶτοι] ἐν τοῖς ἀγῶσι δηλονότι" καὶ γὰρ πε- 
οἱ τὰ αἰδοῖα ἐξώννυντὸο. Ὅμηρος" Ζῶδαι ὑῦν, ἕνα πάντες ἐπι- 
γνὥωσι καὶ οἵδε “Μαρναμένοὺς. ταῦτα δὲ ὡς ἐν παρελβάδει εἴρηται. 
6. “ίπα] τὸ λίπα“ Ὅμηρος ἐξιϑετικῶς λέγει τὸ ἔλαϊόν, οὗτὸς δὲ ὃν- 
τως αὐτὸ ὀνομάζει. --- ἘἘ Μετὰ ἑοῦ γυμνάξεδϑαιϊ ἀντὶ ἐοῦ, ἐν τῷ 
υμνάξεδϑαι. ( 40γ. -- 8. Οὐ πολλὰ ἔτη ἐπειδὴ πέπαυται ἀπὸ 
Ορσίππου. “Μεγαρέως ἐγυμνώϑησαν ἐν τοῖς ἀγῶσιν; ὡς δηλοῖ καὶ 
τὸ ἐς αὐτὸν ἐπίγραμμα" ᾿Ορσίππῳ [Μεγαρεῖ μεγαλόφρονι τῇδ᾽ ἀρί- 
δηλον νῆμα θέσαν, φάμᾳ Ζ:ελφίδιε ειϑόμενοι" Πρῶτος δ᾽ Ἑλλή- 
νῶν ἐν ᾿Ολυμπίᾳ ἐστεφανώϑη Γυμνὺς, ξωννυμένων τῶν πρὶν ἐνὶ 
σταδίῳ. Ἰστέον ὅτι Ἀερὶ τῶν «Πακεδβιμονίων οὐχ ἀσθένειαν τῶν 
ἀρχαίων παραδίδωσιν, (ἀδιάφορον ,.γὰρ τὸ γυμνοὺς ἢ ἐξωσμένους 
ἀγωνίξεσϑαι πρὸς δύναμιν,) ἀλλὰ μόνον ὅτι ὁμοίως διῃτῶντο τοῖς 
βαρβάροις. τὸ δὲ ἑξῆς" ἔτι δὲ καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις, χαὶ μάλιστα 
τοῖς ᾿“σιανοῖς, οἷς νῦν πυγμῆς καὶ πάλης ἦϑλα τίϑεται. --- 9. Ἐν 
τοῖς βαρβάροιῤ ἔστιν οἷς 1 ἔν τισι τῶν ᾿βαφβάρων. -Ξ 11. Ἶ48λα] 
ἦϑλος, ὃ ἀγὼν, ἀρσενικῶς" ἄϑλον δὲ) τὸ ὁ ἔπαϑλοη, οὐδενέξιον, 

4. Σκευή. Ἡ. Και. ΤΕ. απ, πιάγρ, ᾿Ολυμπιαλῷ. Ατ, ᾿Ολυμπικῷ, 
ϑίθρῃ. κατασκευή. Ο. Ω) παρᾶ- ῬΥΒΕΙαΥ προθβδιϊαίθη, Ψ]α, ποῖ. 
σκευή. νἱά, ποῖ. Α. τὸ δυγγενξξ ἊἜτη. Α. ἔτι. 
αὕτη ἐπιπολὺ ἡ σκευή. 

5. ᾿Ἐγυμνώϑησαν. Ἀ. ἐγνυμνώ- 
ϑησαν. Τιαιας μδθο ἴιβαιι8 δὰ 
ἠλείψαντο Ὠϊοη. Η. 

“ίπα. Ὁ. λίπος, πια16. 14. ποῖ. 

Γυμνάξεσϑαι. Νὶπα. γυμνά- 
σϑαι. 

Ἔτι δὲ καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις. 
Ιη ΒΡ. ΑΥ. Οἢγ. ἀεϑβὲ καί, ἴῃ Ε.. 
τοῖς. Ὧδ δυὐίΐοιιϊο νἱᾶ. ῃοῦ, 

ὖ491λα --- εἰϑέται. Ἐ,. πλα18 ὦ. 
τίϑενται. 
“Διεξωσμένοι. διϊ4, εἰ Ῥῃοῖ, πη. 

σέσωται παεπὲ διεζωμένοι. Υἱα. 
ῃοΐ, 
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ἂν καὶ ἄλλα τις ἀποδείξειε᾽ τὸ παλαιὸν Ἑλληνικὸν ὁμοιό- 
τροπα τῷ νῦν βαρβαρικῷ διαιτώμενον. 

(Τῶν πόλεων οἱ τόποι.) Φ 

ξ΄. Τῶν δὲ πόλεων ὅσαι μὲν νεώτατα ὠκίσϑησαν καὶ 
ἤδη πλωϊμωτέρων ὄντων, περιουσίας μᾶλλον ἔχουσαι χρη- 

δμάτων, ἐπ᾽ αὐτοῖς τοῖς αἰγιαλοῖς τείχεσιν ἐκτίξοντο, καὶ 
τοὺς ἰσϑμοὺς ἀπελάμβανον, ἐμπορίας τε ἕνεκα, καὶ τῆς 
πρὸς τοὺς προςοίκους ἕκαστοι ἰσχύος" αἵ δὲ παλαιαὶ, 
διὰ τὴν λῃστείαν ἐπὶ πολὺ ἀντισχοῦσαν, ἄπο ϑαλάσσης 
μᾶλλον ὠκίσϑησαν, αἵ τε ἐν ταῖς νήσοις καὶ ἐν ταῖς ἠπεί- 

10φοις" (ἔφερον γὰρ ἀλλήλους τς καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι ἄν- 

ξ΄. Πλωϊμωτέρων ὄντων] ἀδείας τυχοῦσαι τοῦ πλεῖν. ἡ δὲ 
σύγκρισις πρὸς τοὺς ἀρχαίους. --ἰ 4. Περιουσίας μᾶλλον ἔχουσαι --- 
ἐκπτίξοντο] πανταχοῦ τοὺς παρὰ ϑάλατταν ἀνθρώπους εὐπορωτέρους 
λέγει εἶναι. (λ. 41ὖγ.) --- 5. Τείχεσιν ἐκτίζοντο] λείπει ἡ σὺν, ἵνα 
ἐαμν τείχεσιν ἐκτίζοντο. (Κασσ.) --- 7. Προφροίκους] τὸ πρόςοικος 
πὶ πόλεως οἰκειότερον μᾶλλον τοῦ ὅμορος" ἐπὶ γὰρ ὅρων τυῦτο 
λαμβάνεται. (1. 40γ.) ---. 8. “ιὰ τὴν λῃστείαν διὰ τὸ λῃστεύε- 
σϑαι. (λ. 40γ.) --- ᾿ἀντισχοῦσαι)] μετὰ μάχης ἐναντιωϑεῖσαι. (λείπ. 

.40ὖγ.) -- 10..Ἔφερον] τὸ ἔφερον ἀντὶ τοῦ ἐλήστευον, ἔβλαπτον, 

.6. Ὁμοιότροπα. Μαΐρ. ΕἸΟΥ. 
. Νίη, διμοιοτρόπως, 

Τῷ νῦν βαρβαρικῷ. Νῦν οπι, 
Ἡ. εἰ Βερ. (6)) 

Οαρ. ]. ΜΝεώτατα. Ο. Ἐ. 
Ὑ1α, νεώτατοι. 

Πλωϊμωτέρων. ῬΑ]. Τί, αὶ. 
στλοΐμωτ.; πος «πσαιιε γθοίο ἢ δϑᾶ 
1116 δηΐε πλωΐμωτ. 1{Ππ4 ρ΄ αι 
Β6ΚΙς. Θχμυ ., 05 νυ] ἴδηι 
γριϊποπάϑυι ἀπχιηῖι5. 1, ποῖ, 
εὐ Γ0ΡὉ. δὰ ῬΗγϑα, Ρ. 614. 56. 

ο., Περιουσίας. Ὦαπῃ. περιουσίαν. 
“Ἕκαστοι. Ἕκασται σοπίΐοϊοτ 

Ῥαπὲ Βοΐϑὶς, εἰ νυ γίίθαΡ, Αἱ νἱά, 
Ἵ. τ΄ Ρ. 1τοζ. 

᾿Αντισχοῦσαν. Τα ((6516 ΒΕΚΚ.) 
ῬΔ]. Ψναΐϊ,, υἵ νΙἀοίμγ Εἰ. εἰ 1., 
ἕχπι ΑΥ. ΟἾγ. Α]4, ΕἸοΥ. Β85. 
Θοιιῖ. Ηδαοῖ. Βεκκ. Τιϑοΐσϑο μος 
οἰΐαπι Ὑ ΔΊ] ται οχ δἶλι8 ἱπίευρτε- 
ἑαίϊοῃθ Ῥγορίεν α δὶ ἅτ α πε ἰα- 
ἐγοπτιγη, ἐπι εδί αἰ οτιετι ΒΟ ΞΡΊ ΟΘΥ5. 
Μαγξ. ΑἸά, νἱοΐου, γρ. ἀντισχοῦ- 

σ 

4αι. πι. ἀντιρχουσ, 4ποᾶ ἀντι-- 
σχοῦσαν ἱπιογργοίαϊηγ ΟΟΒ]18γ.- 
Αμτθ ΘΟΕ]. ἀντισχοῦσαι, χῃοά “ἢ: 
ΡΙοσ αι ΡΥ, ο Ῥαυσ, Ἅ. Ο, 6. 
Η. Ὁ. Ε,, ἐμϑηΐξιγ, Εογίαβθα ὧν- 

ξεὰ 

τίσχουσάν εἐχαγαπάιιπ). Ψ 14. ποῖ, 3 
"πο ϑαλάσσης. Τἰατοοῖα ϑίορῃ. 

εὐ Ηδδοκ. οὶ Βα]. Μηηι5 θ6 6 
Ώυκ. Θοί!!. ΒΕΚΚ. ἀπὸ ϑαλάασης. ἢ. " 
Τάθη Οὐ 1, 15. Ὶ, 21, 4]. 
ἀρπιηΐϑϑιις οὐϑῖ, Αδα, ϑοβδοῖ, ἡ 
ἹΜΜεΐοιι, οὐἱὔϊ, Ρ. 51. 54. δὲ ἰηΐγα 
Ι, 46. γθ. Α 

“«- 

Καὶ ἐν. ϑίερπαπιβ χαὶ αἱ ἐν 
ΟΠ ΟΙοΡραὲ, ΑἹ νἱα, 1. 1. ΡᾺ, 197- 
Ἠπείροις. Ῥοδὲ πος νοσθιι- 

Ἰππ ΡΘΓΒΘΥΘΠ. να]5 0 Βα ποίιπι 
ῬομρΡαίον, δ ρτοχίπιᾶ δχίτω ρ8- 
Το Πμθϑὶη Ἰεσοθαμίαγ, Οογγεχὶξ 
γνγείθηρ. ΟἿ. ποῖ. 
ἜἜφερον γάρ. ..,ϑυῖάα5 ἴῃ φέ- 

ρειν, ἔφερον ἀλλήλους οὐχ ἧττον.“ 
885. 

“Ὅσοι ὄντες οὐ ϑαλάσοιοι. Ε. 
ὅσοι οὐ ϑαλ. ὄντες. 
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τες οὐ ϑαλάσσιοι κάτω ᾧκουν") καὶ μέχρι τοῦδε [ἔτι] 
ἀνῳκισμένοι εἰσί. 

(Τῶν νησιωτῶν κατάστασις. Μετὰ τὸν Τίνων αὐξάνεται ἡ 

ἐπιμιξία.) 

η΄. Καὶ οὐχ ἧσσον λῃσταὶ ἦάαν οἱ νησιῶται, Κᾶρές 
τε ὄντες καὶ Φοίνικες " οὗτοι, γὰρ δὴ τὰς πλείστας τῶν 

ἰδὲ βιβλ. νήσων ᾧκισαν. μαρτύριον δέ" 4ήλου γὰρ καϑαιρομένης ὅ 

-ῳ ἤεχαν ὑπὸ ᾿Δϑηναίων ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ, καὶ τῶν ϑηκῶν ἀναι- 
ρεϑεισῶν ὅσαι ἦσαν τῶν τεϑνεώτων ἐν τῇ νήσῳ, ὑπὲρ 
ἥμισυ Κᾶρες ἐφάνησαν, γνωσϑέντες τῇ τε σκευῇ τῶν 

ὡς καὶ Ἡρόδοτος. “- 1. Κάτω ᾧπουν] ἤ ἤτοι ἐγγὺς τῆς ϑαλάσαης. (. 
40γ. ) τὸ ἑξῆς, [ καὶ] τῶν ἄλλων ὅσοι κάτω ᾧκουν, ὄντες οὐ ϑα- 
λάσσιοι, ἔφερον ἀλλήλους. 

η. Οὐχ ἧσσον] ἀντὶ τοῦ λίαν. -- Καρές τε ὄντες καὶ Φοίνε- 
κες} ἵνα μὴ διαβάλλῃ τὸ Ἑλληνικὸν, εἶπε Κᾶρας καὶ Φοίνιπαρ. 
5: χὸ σχῆμα προαναφώνησις. (Δύγ. ἹῬοστγ.) -- 7. “Ὑπὲρ ἥμισυ] οὐ 
τῶν Ἑλλήνων ὑπὲρ ἥμισυ, ἀλλὰ τῶν Φοινίκων" οἱ γὰρ Ἕλληνες 
ἔκαιον τὰ σώματα. --- 8. Κᾶρες ἐφάνησαν, γνωσϑέντες τῇ τε σκευῇ 
τῶν ὅπλων κ. τ. λ.}] Κᾶρες πρῶτοι εὗρον τοὺς ὀμφαλοὺς τῶν ἀσπί- 

Μέχρι τοῦδε [ἔτι]. ῬοΞίγοπλιτα 
οἷ. Ατιϑ., 1π ατ10 τη8}. ΤΟ, 511- 
ῬΘΥβουρϑβῖ!, 6]. εἰ Η., ζογίᾳϑβϑὶβ 
αιϊάδι ΟΥΤΟΥΟ, 56α ρου οὐϊδηι 
4 1 ΘΥρυθεῖθιι5 δα βουίθὶ. Ααα, 
ποῖ. 

᾿Ανφκισμένοι. Ὑνγείρηρ. αἴαιθ 
Οογαγι5 ἀνῳκισμέναι σοηϊθοία- 
ῬΡαπί. Αἱ νἱά. Ι. ι. Ρ. 102. Βεὶ5-- 
κίας ἄνω φκχιαμέναι τπδ]ερ αι. Αἱ 
νά, ποῖ. 

Οὰρ. ΠΙ. Κᾶρες τε ὄντες. 
Ὄντες ἄθεβὶ ἱπ οοὰ. Βα. 

"Ωικισαν. ος Θοιεῖορ. οαϊαϊε 
6 Βερ. Οὐ. Μόοβαι. πλᾶσρ. ϑ: 6ΡὮ. 
Τάθηι δϑὶ ἴῃ γαῖ, οἱ ἴῃ οοα. Βδ28.» 
5684 ἴ πος οχ δπιϑηάαὶ, ᾧκησαν 
Ὁ ῬΥ. τηδη. Τα δἰῖδπι ἴῃ Ατιρ. 564 
ᾧκησαν ΕΧΠΡοπὶ Ρυδθίθυ. νϑεξ. 
εαά. οἰΐδηι Ῥ4]. Ε, Ὁ, Ε.. τι. (πὶ 
40 ΡΥοΟΧΙπΊ8 βθαιθηίία ΕἸ τος 
ΟΟΥ̓ΤΟΞΘΥΠ). Ιῃ Α, Β. εβὲ ὄκη- 
σαν. ΨΑ]1]4: ποοίετγε ἱπιογργθία- 
1ὰγ, Ηδαςκ, ὥκησαν γεοορϊ, ΒΕΙΙ, 
ὦκισαν. Μιᾶ. ποῖ. 

Σ ΑΝΑ͂ΜΝ γάρ. Α. δηλουσι, 5εἀ σε 
εἰ. ; 

Καϑαιρομένης. Ο 885, ΑΙ. ψεης 
(φαΐ βἰαιῖπι ὑπὸ ᾿Ἄϑην. οπι.) Ο. 
πα. τηᾶΥρ. ϑιθρῃ. καϑαιρονμέ- 
νης. ΝΊα. ποῖ. Ψυ]ραίδηι τϑοίθ 
δϑποδβοῖς Πίοῃ. Η. Ῥ- 412.» ΠῚ} 
σα] 8. ΒΟΥ ΡΥ ΕΣ Προβὰς ἐρεῖ μαρ- 
τύρφιον" σημεῖον δέ " “4Ὠήλου γὰρ 
καϑαιρομένης ὑπὸ ᾿ΑαΑϑηναίων. 
884 ἀεϊεῖο σημεῖον, 4ιοα οχ 8π- 
ἴεαα. πιο ἰγχθρϑίϊ, 166. ἐρεῖ" μαρ- 
τύριον δέ" οἷα, 

Τῷδε τῷ πολέμῳ. Οἴγ. ἱφποχαὲ 
τῷδε. 

᾿Αναιρεϑεισῶν. Ἀν. ΟἾγ. κα. 
ἀφαιρεϑεισῶν. Ψιυϊδαῖαπι οοπῆτ- 
ταδὶ νϑυθπὶ ἀνεῖλον πὰ δδάθηι 
Υγ6 1Π|, το. Ψ', 1. Ῥοϑβίϊιμι. 

Τῶν τεϑνεώτων. Νίηα, τῶν τε- 
τεϑνεώτων. ἃ. τεθνηκότων. 
Ἐν τῇ νήσῳ. Ἡδθο ἴῃ τπαᾶτρ. 

ἜΡΡΕΙ Βαροὲ ἽΜοκαα., ΟΥ̓ ΕΙ Ὁ. 

Ὑπὲρ ἥμισυ. Μ1]6 οἹήπι ἴῃ 
Ἀὐσίνοὐκῳ Ιηϑεξ, Οὐδὲ. ΙΧ, 4. 
Ἰορορϑίυν ἐν ἐρύμασι. ΑἸ:. 1π- 
ερῖθ ἥμισι ἰεἀἸάϊε 6 πα, ᾿ 

Σκευῇ. Ῥ. παρασκευῇ. 
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᾿ ὕπλων ξυντεϑαμμένῃ, καὶ τῷ τρύπῳ ᾧ νῦν ἔτι ὃέ- 
ο΄ ατοῦσι. (ἦν ι ᾿ 

᾽ ῷ. Καταστάντος δὲ τοῦ Μίνω ναυτικοῦ, πλωϊμώτε- 
᾿ς ρα ἐγένετο παρ᾽ ἀλλήλους" οἵ γὰρ ἐκ τῶν νήσων κα- 
᾿ ῥ᾽ κοῦργοι ἀνέστησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὅτε περ καὶ τὰς πολλὲς 

ο΄ αὐτῶν κατῴκιξε. 8. καὶ οἵ παρὰ ϑάλασσαν ἄνϑρωποι μᾶλ- 
λον ἤδη τὴν κτῆσιν τῶν χρημάτων ποιούμενοι, Ῥβεβαιό- 

“σεέρον ᾧκουν, καί τινες καὶ τείχη περιεβάλλοντο, οἷς πλου- 
ο΄ διώτεροι ἑαυτῶν γιγνόμενοι" ἐφιέμενοι γὰρ τῶν κερδῶν 
10οἵ τὸ ἥσσους ὑπέμενον τὴν τῶν κρεισσόνων δουλείαν, 

ο΄ οἵ τε δυνατώτεροι, περιουσίας ἔχοντες, προςρεποιοῦντο 
ὑπηκόους τὰς ἐλάσσους πόλεις. 4. καὶ ἐν τούτῳ τῷ τρό- 

πῷ μᾶλλον ἤδη ὄντες, ὕφτερον χρόνῳ ἐπὶ Τροίαν ἐστρά- 
ες φξύσαν. ' ᾿ 

4 ᾿ 

»κ»3 Γ 

; δὼν καὶ τοὺς λόφους. , τοῖς οὖν ἀποθνήσχουσι συνέϑαπτον ἀσπι- 
᾿ δίσκιον μικρὸν καὶ λόφον, σημεῖον τῆς εὑρέσεως" καὶ ἐκ τούτου 

ἐγνωρίξοντο οἱ Κᾶρες. οἱ δὲ Φοίνρεες ἐκ τοῦ τρόπου τῆς ταφῆς" 
" Ε] 3 ᾿ Ὃν ες »ν “Ὁ ᾿ 

ἀρ ἐπὶ ἀνατολὰς ποιούντων ὁρᾷν τοὺς νεκροὺς, 9 , τῶν ἄλλω ᾿ 
Φοίνι: ξεπίτηδες ἐπὶ δύσιν. --- 8. Καταστάντος δὲ τοῦ Μίνω 
ναυτιχοῦ] τὸ σχῆμα ἐπανάληψις. τὸ δὲ ίνω, ᾿“ττικόν. --- 5. ᾿Δνέ- 
στησανῚ ἀνάστατοι ἐγένοντο -- 6. Οἱ παρὰ ϑάλασσων --- γρημά- 
τῶν ποιούμενοι] πανταχοῦ τοὺς παρὰ ϑάλασσαν ἀνθρώπους εὐπο- 
ρωτέρους λέγει εἶναι. (4ὐγ.}) --- ὃ. Καὶ τείχη περιεβάλλοντο) καὶ 
τοῦτο ἐπανάληψις" προεῖπε γὰρ, τείχεσιν ἐκτίζοντο. -- 12, ἘΞ Ἐν 
ξούτῳ τῷ τρόπῳ] τῷ ὃννατῷ καὶ εὐπόρῳ. (4ὐγ.) 

ἘΞυντεϑαμμένῃ. Τῇ ΟἹ. Οτ. Ἐ, 
Ῥ. ΑΥ. ΟἾγ. δη. νεἰξ. εἀά, πηᾶσρ. 
ϑίθρῃ. ξυντεϑαμμένοι. ἙἘσάδμι 
εἰποὶς βοχρίιγα Ψ|1πηα. ξυντεϑα- 
μένοι εἰ Β. Ο. ξυνξεταμμένοι. 
Ψψυϊρο ξυντεθαμμένῃ, αιιοα ε5ὲ 

- ἤ (455.,) θὰ βιρυδ ἢ) βόυϊρέιπι 

οι. ϑ πη} ογ Θχαύαῖῃῦν εἰΐδπι ἴῃ 

σλοΐμωτ., Ξεἃ 116 ἀπΐε πλωϊμώτ.. 
Υ]α. σᾶρ. 7. " ρον τ... 

"Ὅτε περ. Α. ὅτι περ. 
Πολλάς. ει. πόλειξ. ᾿ 

8. Παρὰ ϑάλασσαν. Ἡ. ἘΒερ. 
(6.) περὲ ϑάλ. ; 

Κτῆσιν. Οα535. κτίσιν οὕτη ἢ 
τ, ΘΕ Α, Μασρ. ΑἹὰ. ψνἹοίου. ἕξυν- 
τεταβμμένη. ᾿Ξυντεϑαμμένοι τι1-- 
8 ἀοίοηαϊ ροΐεσί, ν1Ὰ. ποῖ, 
Νῦν ἣν Ἔτι ἴπι Βερ. (6.) οπι., 

πη Ὁ. 5. ν. 684, πλ8:. 50. Α. 6χ- 
᾿θοῖ. καὶ νῦν. πα, δοΐθ 
ϑάπτουσι αὐᾶϊε Κάρες. (5. Κᾶ- 
φεβ). τ Ὁ 

2. Πλωϊμώτερα. Ῥαϊ. Τὶ. Ψαϊ. 

ΒΉΡΥΔ 1 βουϊρίο. Εἰαἄθηι βουϊρέιι- 
Υὰ6 αἰναυβὶἐθϑ ΓΘΡΘΥ Υ Ο. 18. 

Ἰῶν κερδῶν. Τῶν “οτα. (Ι. 
ΘΙΠΆΣ ΠΟΥ Ραιὶο ρος τήν ἀθεβῖ.. 

4, Ὕστερον χρόνῳ. Τία (885. 
Αὐρ. ΟἹ. θη. Α. α. Ε, 1, Και. 
Βοος. (6.) στ. ντηα. Μοκαχυ, Μο- 
πᾶσα, δα, ΕἸου. τπᾶῦρ. ϑίθρῃ. 
ψγυρο ὑστέρῳ χρόνῳ. ΜΝ ά. ποί. 
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.. Τὰ τροωοΐκά. 8΄. {. τα) 
(Διότι κοινὴν στρατείαν ἐπὶ Τροίαν ἐποιήσαντο.) 

ὃ΄. ᾿ἀγαμέμνων τέ μοι δοκεῖ τῶν τότε δυνάμει 
προὔχων, καὶ οὐ τοσοῦτον τοῖς Τυνδάρεω ὅρκοις ΚΧατει- 
λημμένους τοὺς Ἑλένης μνηστῆρας ἄγων, τὸν στόλον 
ἀγεῖραι. 2. λέγουσι δὲ καὶ οἵ τὰ σαφέστατα Ἠελοποννη- 
σίων μνήμῃ παρὰ τῶν πρότερον δεδεγμένοι, Πέλοπά τεῦ 
πρῶτον πλήϑει χρημάτων, ἃ ἦλθεν ἐκ τῆς ᾿Δσίας ἔχων 
ἐς ἀνθρώπους ἀπόρους, δύναμιν περιποιησάμενον, τὴν 
ἐπωνυμίαν τῆς χώρας, ἐπηλύτην ὄντα, ὅμως σχεῖν, καὶ͵ 
ὕστερον τοῖς ἐχγόνοις ἔτι [μείξω] ξυνενεχϑῆναι, Εὐρυ- 
σϑέως μὲν ἐν τῇ ᾿Δττικῇ ὑπὸ Ἡρακλειδῶν ἀποϑανόντος, 
᾿Δτρέως δὲ μητρὸς ἀδελφοῦ ὄντος αὐτῷ, καὶ ἐπιτρέψαν- 

8". ᾿Δγαμέμνων τέ μοι δοκεῖ] τὸ ἑξῆς, ᾿Δγαμέμνων. τέ μοι δοχεῖ 
τὸν στόλον ἀγεῖραι. (λ. Κασσ.) -- 4 Καὶ οἱ τὰ σαφέστατα -] ὃ 
νοῦς τοιοῦτος, λέγουσι δὲ, χαὶ οἱ τὰ Πελοποννησίων μνήμῃ σαφέ- 
στατα δεδεγμένοι. ἵν᾽ ἡ ἐπίῤῥημα τὸ σαφέστατα. --- 56. Πέλοπά τε 
πρῶτον] τὸ ἑξῆς [οὕτως], Πέλοπά τε πρῶτον, ἐπηλύτην ὄντα, 
ὅμως σχεῖν. τὸ πρῶτον πρὸς τὸ πλήϑει χρημάτων. -- 7. Τὴν ἐπω- 
γυμίαν) ᾿ἡπία γὰρ τὸ πρῶτον ἐκαλεῖτο. “Ὅμηρος Τηλόϑεν 
ἐξ ᾿Απίης γαίης. Πελοπόννησος γὰρ νῦν καλεῖται. --- ἃ. Καὶ ὕστε- 
90: ἀπὸ κοινοῦ τὸ λέγουσι. (“40ὑγ.) --- ἘΞ Ξυνενεχϑῆναι)} ἀντὶ τοῦ 
εὐτυχηϑῆναι, ἢ συναχϑῆναι. (Κασσ. Αὐγ. Γ. Βαα.) --- 10. Ὑπὸ Ἥρα- 
κλειδῶν ἀποθανόντος] οὐχ ὅτι ὑπ᾽ αὐτῶν μόνον ἐφονεύϑη, ἀλλ᾽ 
ὅτι δι αὐτούς. --- 11. ᾿Ατρέως 

Οδρ. ΙΧ, Τῶν τότε δυνάμει 
προὔχων. Μοβαιι. ". ΑΥ. ὍΠχ. 
Ὥκη. δυνάμειτῶν τύτε προὔχων, 
σαὶ νευβουππι οὐάο ΡῈ. 586 παπᾶ 
αἸ5Ρ]1οοῦ, φασχ 1π νοα. δυνάμει 
Ἠϊς νὶβ5 ΑἸ ζαα Ἰη51}5 564 πΊ6110-- 
Υ65 ΠΌΤ ΟἸΠ65 1π νῈ]ρ. σοη5θη- 
᾿λπηΐ, ---,, ᾿3γαμέμνων --- προῦ- 
χων. Ἠεγπιορομαβ. “ ὙΥΑ58. 

“Κατειλημμένους. Α. χατειλειμ- 
μένους. 

ῷ, Τὰ σαφέστατα Πελοσπονν. 
Εἴ. τοῦ. 

Πέλοπά τε. ΤῈ οτι. ΟἹ. 
Χρημάτων, ἅ. “Α 5. ν. Ε. 

Ἐς ἀνθρώπους, .,1,666 ἐς οἴη 
1η55. (855. Ατιρ. 6]. Βερ. ΟΥ. 
450, ΑΥὐ, ΟἾγ, 411,}) δηΐθα εἰς." 

δὲ μητρὸς ἀδελφοῦ ὄντος οὐτῷ!] 

ὙνΑ55, 6. παροὲ ς ̓ἀπόρους 
ἄνϑο. 

Οο ἘΣ βόνα Α. ἐπιλύτην. 
Ομως. Ἡ. ΒΡ. (6.) ὁμοίως. 
Καὶ ὕστερον. Καί οπι. Ἐ' 
Τοῖς ἐκγόνοις. Ατιρ. Ῥαϊ. Τέ, 

ψαῖ, Η, Βερ. (Θ.) δάδυης οἷον 
᾿ἀτοεῖ, ᾿ἀγαμέμνονι, 46 ογρα 
εχ ἱπιθυργθίαϊ, ρσοΐβοία βχρυϑϑ-- 
δἰτ δεῖδηι 4114, πῃ Απρ, τῆδῃ. 
το. οἷον ογαβὶς. ᾿άτρ. οἱ ᾿ἀγάμ. 
11η68 ἐγαίθοια ἀ θ᾽ ον], 

ἹΜείξω ξυνενεχγϑῆναι. Ἱ͵είξω 
ΟΠ, (455.9)1π 410 Ττη8η. Υ6Ο, 1ηΐ6Υ 
γΘΥβιι5 δαξουιρβῖῖ, Απὑρ. Α, (Ὁ. 
«οὔ, Βας5. Ε᾿. Τὴ ΠΏ, βουιθιΐην μεῖ- 
ζον. Μά, ποί, 

Εὐρυσϑέως μέν. Ἡδρο νεῦρα 
δαὰθ δὰ παραλαβεῖν ῥτοῖΐοτί 
Ὠίομ. Ηδ], ῃ. 808. ἜΤΟΣ 
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τοὶ Εὐρυσϑέως, ὅτ ἐστράτευε, Μυκήνας τε καὶ τὴν ἀρ- 
χὴν κατὰ τὸ οἰκεῖον ᾿άτρεῖ" τυγχάνειν δὲ αὐτὸν φεύγον- 

᾿ς χα τὸν πατέρα διὰ τὸν Χρυσίππου ϑάνατον: καὶ ὡς 
οὐχέτι ἀνεχώρησεν Εὐρυσϑεὺς, βουλομένων καὶ τῶν Μυ- 

δχηναίων, φόβῳ τῶν Ἡρακλειδῶν, καὶ ἅμα δυνατὸν δὸο- 
κοῦντα εἷναι, καὶ τὸ πλῆϑος τεϑεραπευκότα, τῶν Μύυ- 
κηναίων τε καὶ ὅσων Εὐρυσϑεὺς ἦρχε τὴν βασιλείαν 
᾿άτρέα παραλαβεῖν, καὶ τῶν Περσειδῶν τοὺς Πελοπίδας 

ες μείξους καταστῆναι. 8. ἅ μοι δοκεῖ ᾿4γαμέμνων παραλα- 
᾿40βῶν, καὶ ναυτικῷ [τε] ἅμα ἐπὶ πλέον τῶν ἄλλων ἰσχύ-. 

ἄας, τὴν στρατείαν οὐ χάριτι τὸ πλεῖον ἢ φόβῳ ξυνα- 
γαγῶὼν ποιήσασθαι. 4. φαίνεται γὰρ ναυσί τε πλείάταις 
αὐτὸς ἀφικόμενος, καὶ ᾿Αρκάσι προςπαρασχὼν, ὡς Ὅμη» 
ρος τοῦτο δεδήλωκεν, εἴ τῷ ἱκανὸς τεκμηριῶσαι. καὶ ἐν 

- ᾿Δατυδάμεια, μήτηρ Εὐρυσθέως, ἀδελφὴ ᾿Δτρέως. --- 2. 5" Αὐτόν) 
᾿Δτρέα. (.4ὐγ.} --- 8. Τὸν πατέρα] τὸν Πέλοπα. ὃ γὰρ Πέλοψ τὸν 
Χρύσιππον τὸν υἱὸν ἀνεῖλεν. ὁ δὲ ᾿ἀτρεὺς, φοβούμενος μὴ τὸ αὖ- 
τὸ πάϑη, ἔφυγεν. --- 4, ᾿ἀνεχώρησεν) ἀντὶ τοῦ ἐπανῆλϑεν. "" ὑπέ- 
στρεψεν. (.4ὐγ.) --- 6. Τεϑεραπευπότα ) χρήμασι δηλονότι. --- 8. 
Τῶν Περσειδῶν τοὺς Πελοπίδα91 Ὅμηρος" Εὐρυσθεὺς Σϑε- 
γέλοιο παῖς Περσηΐδαο. ὃ δὲ ᾿Ατρεὺς, Πελοπίδης. --- 9. Ἅ μοι 
δοκεῖ] τὰ δύο σκῆπτρα. --- 11. Οὐ χάριτι) Ὅμηρος" χάριν ᾿Ζτρεί- 
δησι φέροντες. --- 12, Ναυσί τε λείπει σὺν ναυσί τε. ( Κασσ- 
Ῥοστγ.) --- 18. Καὶ ᾿Αρκάσι προςπαρασχων] τὸ ἑξῆς, πρὸς δὲ καὶ 
᾿δρκάσι παρασχών. --- 14. Ἱκανός} διὰ τοῦ ἱκανὸς τὸ ἀξιόπιστον 

Ἰπυκήναο τε. Ῥοίογίις ἱσπογαὲ μαραὲ καὶ ναυτικόν τε, 5εἃ ᾧ 5. 
; ᾿ ἃ 8], πι8}. 

Ἐπὶ πλέον. Ατιρ. ἐπιπλέων, 568 
ὦ ταϑι. Υ80, Ὑππϊᾶντε 1 ὃ, 

Τὴν στρατείαν. Οοαΐοε5 Ρ]οτῖ- 
σιθ, 6 Ῥασ Α. α. Ὁ. Ε. συ 
Ῥα]. αὶ. 1Τι. Μοπδοο,, δα θομπῦ 

τυγχάνειν δὲ --- ϑάνατον. δος 
ψ]5Ὸ ΡΘΥΡΟΥδτη Ραυθη μα βὶπ 6550 

. ψοϊππῆ, οὐ τϑριρσηδὲ 1Π ΠΗ}. 
Τὸν πατέρα διὰ ἔἕον Χρυσίπ- 

σου ϑάνατον. ῬΑ]. τὸν πατ. τὸν 
ἸΠέλοπα τὸν Χρ. 8., 6 ϑ6Πο]1ο. 
᾿Καὶ τῶν ῆυκηναίων. Τὰ Ὁ, 

ἄξει τῶν, Εἰ. Ξου 10 ηκυναίων, 
Ὁ. εἴ πἰς θὲ βδι]ο ρμοβὲ ἢ7ηκη- 
ναίων. ἷ . 

᾿ Καὶ ἅμα δυνατὸν δοκοῦντα εἷ- 
γα! ἘΙοΥ, καὶ ἅμα διὰ τὸ δυν. 
δοκ. εἶναι. ἥ 

᾿ 8, Καὶ ναυτικῷ τε. ΤῈ οτη. 
Ἀδρ. (6.) Ιάρθπι ἔδοῖ]α ἴπ γε οἱ 
δέ πιχίδυϊ ροδβοὶ, Υἱὰ, ποῖ, Ὠ, 

Ψ 

στρατιάν. Υἱά, ποῖ. 
Τὸ πλεῖον. ατ. μᾶλλον, 6Χ 11-- 

ἰογργοῖ. ,, Οὗ. 11, 57. ὅ.61.01, εὖ 
59.“ ΘΟΟΥὟΤΙῚ,. Α, τὸ πλεῖστον. 

4, Ναυσί τε πλείσταις. Ἐὰ. Β85. 
ναυσὶ πλεῖστος, οπι. τε. Μίαγξ. 
δίερμῃς ναυσίτε πλεῖστος. Α. καυσί 
τε πλείστας ἀφικόμενος, οπι. αὖ- 
τός. ᾿ 

Ἱκανὸς τεκμηριῶσαι. ΟΥ. ἵκ. 
τοῦτο τεκμ. Ιῃ .Α. ροϑβῦ ἱκανὸς 
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τοῦ σμήπτρου ἅμα τῇ παραδόσει εἴρηκεν αὐτὸν ,, ΠΟ.- 
ΖΔΗΙΣΙ ΝΗΉΣΟΙΣῚΙ ΚΑΙ ΆΑΡΓΕΙ͂ ΠΑΝΤΙ ΑΝΑΣΣΕΙΝ." 

οὐκ ἂν οὖν νήσων ἔξω τῶν περιοικίδων (αὗται δὲ οὐκ 
ἂν πολλαὶ εἴησαν ,) ἠπειρώτης ὧν ἐκράτει, εἰ μή τι καὶ 
ναυτικὸν “εἶχεν. 5. εἰκάξειν δὲ χρὴ καὶ ταύτῃ τῇ στρατείᾳ ὅ 
οἷα ἦν τὰ πρὸ αὐτῆς. 

(Ὅτι καὶ αὕτη ἡ στρατεία ἐνδεεστέρα ἦν.) 

ί. Καὶ ὅτι μὲν Μυκῆναι μικρὸν ἦν, ἢ εἴ τι τῶν τότε 
πόλισμα νῦν μὴ ἀξιόχρεων δοκεῖ εἶναι, οὐκ ἀκριβεῖ ἄν 

τις σημείῳ χρώμενος ἀπιστοίη μὴ γενέσϑαι τὸν στόλον 
τοσοῦτον, ὅσον οἵ τὸ ποιηταὶ εἰρήκασι, καὶ ὃ λόγος κα- 10 
τέχει. ὃ. “ακεδαιμονίων γὰρ εἰ ἡ πόλις ἐρημωϑείη, λει- 
φϑείη δὲ τά τε ἱερὰ καὶ τῆς κατασκευῆς τὰ ἐδάφη, πολ- 

τοῦ ποιητοῦ παρέστησεν. (λ. 4ὐγ. - 8. Οὐκ ἃ ἂν οὖν νήσων] συλ- 
λογισμὸς τὸ σχῆμα. ᾿Δγαμέμνων ἦρχε μὲν τοῦ "Ἄργους καὶ τῶν πε- 
οὲ αὐτὸ νήσων, ἐπέπεινα δὲ τῶν ἐν τῇ περιοχῇ τοῦ "ἀργοὺς νήσων 
ἤρχε καὶ ἑτέρων νήσων πολλῶν, οἱ οὐκ ἂν ἦσαν πολλαὶ, εἰ μὴ 
ναυτικὸν εἶχεν ὁ ᾿ἡγαμέμνων, δ οὗ τούτων κρατεῖν ἠδύνατο. --- 
5. Εἰκάξειν δὲ χρὴ --- τὰ πρὸ αὐτῆς] εἰ γὰρ τὰ οὕτως ὑμνούμενα 
εὐτελῆ ἦν, πόσῳ μᾶλλον τὰ πρὸ αὐτῶν. 

Ἢ Οὐκ ἀκριβεῖ). οὐ γάρ ἐστιν ἀκριβὲς σημεῖον τὸ ἔκ τῶν τό- 
πων τὰς δυνάμεις τῶν ἀνθρώπων στογάξεσϑαι --- 9. Μη γενέσϑαι) 
᾿Δττικῶς τὸ μὴ ἐνταῦϑια παρέλπει. -- 11. Λακεδαιμονίων γάρ] «τὸ 
σχῆμα κατὰ ὑπόϑεσιν. καταρᾶται δὲ τοῖς «“αχεδαιμονίοις λεληϑό-. 
τως. -- Ἧ πόλις] ἡ μητρόπολις, ἡ Σπάρτη. (Κασσ. ἹῬοστγ.Ὶ --- 
«Λειφϑείη δὲ τά τε ἱερά) εὐσεβῶς λέγει τὰ ἱερά. --- 19, Ἐ: Τῆς κα- 

ἄιϊιαθ ΠΠοΥ 6 Φοϊοῖδα σι. ἴ75}0-- Γενέσθαι. Μία16 ΤῊ θυ βομίμ5 
Ῥᾶγαπῦ Πδηο ΤΟΥ] 81π σΟΠΡΤΪτι- 
χ65 δουἱρίουαββ. να, ποῖ. Μοκ 
οοὔ. Β45. καὶ γὰρ ἐν εχ δπιθμά. 

Αὐτόν ἀρεϑὶ Μοβαι. 
Πολλῇσι. Α. πολλοῖσι ΟΕ. Ὁ. Ἐ,. 

πολλῆσι. 
Νήσων ἔξω τῶν περιοικίδων. 

ΑΔ. νήσ. τῶν περιοικ. ξξω. 
Εἴησαν. Ῥοβὺ ποὺ νϑυθιπι 1 1. 

τπδγρ. ϑέορμ, δἀαίταΣ ὧν. 
Εἰ μή τι. Τί οπι. Α. 
Στρατείᾳ. Οοαΐςα5, φιαδηξιηι 

«θην ποΡὶ5 οοηδίαϊ, ΟΠΊΠΘΒ. 
Ἔχμιρθηΐ στρατιᾷ. 

Οκρ. Χ. Πέγοῆροις, οἱ Ἐΐαδ γο- 
δΡοχὶ: ϑομο]αβθίος Ηθγπιορθπ15 
Ρ", 62.“ ΟὟ 55, Ρ. “ΜΜηκύναι. 
Ἦν, ἢ εἴ τι. οι. ἢ, καὶ εἴ τι. 

γενέσϑαι ἄν σοπϊϊοῖ!, ΥνἹά, ποί. 
“Ὅσον οἵ τε ποιηταί, ΟΥτ. εἰ Ὁ. 

ὅσον τὲ οἱ ποιηταί. Ἑ. Ἰξβοταξ 
Ῥασί, τὲ. 

Ὁ, Δειφϑείη. 1ι. αἵ. Ἀ68. (6.) 
Οτ. ». δβο. "ληφϑείη. Τὰ "Ὁ 855. 

4αο αι 6 Π18}. Χ60. ΒΌΡΥᾶ δὲ δὰ βδγρε- 
συ Ροϑβιιογαῖ ἤ. λειφϑείη ἴῃ οοἄ. 
Βᾶ5.) βϑὰ ληφϑείη ἴῃ οα, Βδ5. 
»»γ Πειφϑείη --- ἐδάφη 6Χ ΤΡ Δη1 
ἀπ δίοηε 1]Ππϑἰγαν Ῥθυγοη, 
ποιῖξ, Πργ. Ψ]ρ. Ρ. 6... ὈΙΝΏ. 

Τά τὲ ἱερα. Ο. Ὁ) », εἴ Αγ. 
οπῖ, τε, Ε'. τὰ ταύτης ἱερά. Ψ]πά. 
ταύτῃ ἱερά. ; 
“Πολλὴν ἂν οἶμαι. Αγ. πολλὴν 

γὰρ ἂν οἶμαι. 
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 λὴν ἂν οἶμαι ἀπιστίαν τῆς δυνάμεως προελθόντος πολ- 
λοῦ χρόνου, τοῖς ἔπειτα πρὸς τὸ κλέος αὐτῶν εἶναι" καί- 

Ἂ τοι Πελοποννήσου τῶν πέντε τὰς δύο [μοίρας] νέμονται, 
τῆς τε ξυμπάσης ἡγοῦνται, καὶ τῶν ἔξω ξυμμάχων πολ- 

- δλῶν: ὅμὼς δὲ; οὔτε ξυνοικισϑείσης πόλεως; οὔτε ἱεροῖς 

καὶ κατασκευαῖς. πολυτελέσι χρησαμένης, κατὰ κώμας δὲ 

τῷ παλαιῷ τῆς “Ελλάδος τρόπῳ οἰκεισϑείσης, φαίνοιτ᾽ ἂν 
ὑποδεεστέρα᾽ ᾿Αϑηναίωῶν δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο. παϑόντων, δι- 
πλασίαν ἂν τὴν δύναμιν εἰκάξεσϑαί ἀπὸ τῆς φανερᾶς 

10 ὄψεως τῆς πόλεως, ἢ ἔστιν. 8. οὔκουν ἀπιστεῖν εἰκὸς, οὐτ- 

187 

τασχευῆς) τῶν. χτισμάτων. (Κασσ.) -- 3. πιλοποννήσου τῶν πέντε] 
Πελοποννήσου, αἱ πέντε μοῖραι; “ακωνικὴ, ᾿Αρκαδικὴ, ᾿Αργολικὴ, 
“ἹΜεσσηνιακὴ, καὶ τῆς Ἤλιδος. ἀποθανόντος δὲ τοῦ Κρεσφόντου; 
ἔσχον τὴν ιεσσηνιακὴν οἱ “ακεδαιμόνιοι. --- “ύο μοίρας] τὴν Λα- 
κωνιπὴν καὶ ἹΜεσσηνιακήν. - 4. Τῆς δὲ ξυμπάσης ἐγοῦνταῦ! ἰστέον 
ὅτι τῆς ̓ Δργολικῆς οὐκ ἦρξαν, ἀλλὰ  συνεκδρομικῶς εἶπε. -π 5 Ὅμως 
δέ τ τὸ ἑξῆς, ὅ ὅμως δὲ φαίνοιτ᾽ ἂν ὑποδεεστέρα πόλεως καὶ εὐτε- 
λοῦς καὶ οὔτε συνοιπισϑείσης" καὶ τὰ ἑξῆς. --- 6. Πολυτελέσι] πο- 
λυδαπάνοις" τέλος γὰρ τὸ ἀνάλωμα. -- 8. ᾿“θηναίων δὲ τὸ αὐτὸ 
τοῦτο παϑόντων) ἐξ ὑποθέσεως φησὶ περὶ «Δαπεδαιμονίων τὸ » εἰ ἡ 
πόλι αὐτῶν ἐρημωϑείη καὶ τὰ ἱερὰ: λειφϑείη" ἐπεὶ πῶς ἂν περὶ 
Ρ' ᾿᾿Αϑηναῖος ὦ ὧν, καταρώμενος τὸ αὐτὸ “εἰρήκει 5 ; ὥςτε μάτην 
ἡ πα αφὴ τέϑειται,. ὅτι λεληϑότως ἐπαρᾶται τοῖς Λακεδαιμο-. 
νίοις" ἀλλότριον. γὰρ τοῦτο τῆς συγγραφέως. ἔσμεν προϑέσεως. (.. 
Κασσ. 40γ.) --- Ἢ ἔστιν] τὸ ῆ συγκριτικὸν ἀντὶ τοῦ ἥπερ. [ἡ διά- 
νοια, ἐρημωϑείσηᾳ τῆς μὲν τῶν «“ακεδαιμονίων πόλεως, μείων φαί- 
Ψο ᾿ ἂν ἡ ἡ δύναμις γεγονέναι τοῖς ἔπειτα" τῆς δὲ τῶν ᾿᾿Αϑηναίων, 
μείξων ἢ νῦν ἐστί. (Δ. Κασσ. 40γ.}} --- 10, ᾿ἀπιστεῖν) τὰ κατὰ Μιυκή- 

Προελϑόντος πολλοῦ χρόνου. 
σ. ῷ) πιαγξ. 5ΊΘΡΆ. πρ. τοῦ χρ.» 
πΟΏ Ἰ1816. ὙΙΑ, ο. 24. γ4]1ὰ: 
Ῥτορτέσκι αείαϊ8, (855. πρ. πολ- 
λοῦ τοῦ χρόνου. ᾿ 
Μοίρας. Ὁ. ΑΥ΄ Ομτ. Πδῃ. δυ-. 

γάμεις. Ἰία οἰΐαπι Μοβαι., ἴπ 
Ἰπᾶγρ, νετο μοίρας. Οὐτπι ποῖ 
1πιο δ δτιμ, φυοπιοᾶο. πᾶ 5ουῖ- 
Ῥίαγα εχ δίίεσα οὐἵσγὶ ρμοίπουϊν, 

- εἴ βαθείαπξ. μοῖρα ἴπ μα Ῥϑιι-- 
οἷ ἔουπαμ]ῖβ δα δ αιιἀϊαύ ταν, πΈΥ της 
4116 5 πεδηενατα ρῥτὸ ἰπίοτγρυο- 
ἰδταθπῖο παρεπάϊπι νἱάθδαίιτ. 
Ια, δὰ 6. 24. δὲ ἀβ οηῃιέββο μοῖρα 
δἀποῖ" δᾶ ς. 

Ομως δέ. 
Αὐ. Οὔχ. ΠΏ δῃ. 

ὅν ἡ ἀθοϑι Μοβαα. ἢ... 

ἐΞιυνοικισϑείσης πόλεως. Δὐμν 
σαϊαμῃι δα αἱ νοϊῖ ϑίθρη. νἱὰ. ποῖ, 

“Χρησαμένης. Ῥ. χρωμένης. 
Ἀατὰ κώμας εἴς. δι, νὶ 

κώμη, κατὰ κώμας δὲ τῷ παλι 
τρόπῳ οἰκηϑεῖσα. “ ΘΟΟΤΈΤΙ. 

ἹὙποδεεστέρα. Β. ὑποδεστέρα. 
ἹὙποδεέστερα δι Ταϊ πιδ]1ηΐ, 

ἤοψεως τῆς" πόλεως. Τῆς πό- 
λεως, ογα. Ε,, δὲ Ψ᾽πα. Ῥδιΐο ροβέ 
ρτο ἢ ἔστιν ῬΑ]. ἥ (ν. ἤ) 
ἐστιν. 

8. Οὔκουν. Οτ. οὐκ οὖν. ετ-- 
μα οὔκουν --- εἰκός Ἰαυιάδηΐαν ἃ 
ῬΒυγμοΒο Αρρ. 50ΡἈ.. 1, Ρ. 57- 
Απροάὰ, ΒΕΚΚ, 
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δὲ τὰς ὄψεις τῶν πόλεων μᾶλλον σκοπεῖν ἢ τὰς δυνάμεις, 
ψομίξειν δὲ τὴν στρατείαν ἐκείνην μεγίστην μὲν γενέσϑαι 
τῶν πρὸ αὐτῆς, λειπομένην δὲ τῶν νῦν, τῇ Ὃμήρου αὖ 
ποιήσει εἴ τι χρὴ κἀνταῦϑα πιστεύειν" ἣν εἰκὸς ἐπὶ τὸ 
μεῖξον μὲν ποιητὴν ὄντα κοσμῆσαι, ὅμως δὲ φαίνεται καὶ ὅ 
οὕτως ἐνδεεστέρα. 4. πεποίηκε γὰρ χιλίων καὶ διακοσίων 
νεῶν; τὰς μὲν Βοιωτῶν, εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἀνδρῶν; τὰς 
δὲ Φιλοχτήτου, πεντήκοντα, δηλῶν, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, τὰς 
μεγίστας καὶ τὰἀς ἐλαχίστας" (ἄλλων γοῦν μεγέϑους πέρι 
ἐν νεῶν καταλόγῳ οὐκ ἐμνήσϑη.) αὐτερέται δὲ ὅτι ἦσαν 10 
καὶ μάχιμοι πάντες, ἐν ταῖς Φιλοκτήτου ναυσὶ δεδήλωχε" 
τοξότας γὰρ πάντας πεποίηκε τοὺς προςκώπους. περίνεως 
δὲ οὐκ εἰκὸς πολλοὺς ξυμπλεῖν, ἔξω τῶν βασιλέων καὶ 

τῶν μάλιστα ἐν τέλει, ἄλλωρ τε καὶ μέλλοντας πέλαγος πε- 

νην καὶ τὸν στόλον τὸν εἰς Τροίαν, -- 6. ΠΠεποίηπε!] ἐπιτηδείως τὸ, 

τὸν ποιητὴν πεποιηχέναι, ὥςπερ λέγομεν τὸν φιλόσοφον ὅτι ἐφιλο- 
σόφησεν. ᾿" ἰστέον [δὲ] ὅτε ἀπὸ «Ηροδότου τοῦτο ἀφήρῆται. (Κασσ. 
Αὐγὸ --- Διλίων καὶ διακοσίων] ὁ μὲν Εὐριπίδης καὶ Λυκόφρων χι- 
λίας ναῦς λέγουσι τὸν ᾿ἀγαμέμνονα ἀγαγεῖν, ὁ δὲ Ὅμηρος χιλίας ἕκα- 
τὸν ἑξήκοντα ἕξ. --- 7. "5 Τὰς μὲν Βοιωτῶν) τὰς μεγάλας. (40γ.) 
ἐπὶ Τὰς δὲ Φιλοκτήτου] τὰς μικρὰς δηλονότι. (40γ.) --- 8. Πεντή- 
κοντα] ἀνδρῶν δηλονότι. --- 10. Ἐν νεῶν καταλόγῳ] ἔστι γὰρ καὶ 
ἀνδρῶν παρ᾽ αὐτῷ κατάλογος. --- 12. Προςκώπους] τοὺς ποὺς ταῖς 
κώπαις ναύτας, τοὺς κωπηλάτας. --α Περίνεως] τοὺς περιττοὺς ἐν 
τῇ νηὶ ἐπιβάτας, οἷον δούλους. 8. ἘΞ τοὺς περιττοὺς καὶ ἔξω τῶν 
ὑπηρεσιῶν καὶ πρώτους πλέοντας, (Παλ.) ---' 14. Τῶν ἐν τέλει] 
οἷον Μηριόνου, καὶ Πατρύκλου, καὶ τῶν τοιούτων ἐν τέλει. --- 

λ 

᾿Στρατείαν. Τῖα 458. ᾿Ατἱρ. (πὶ 
41ιοὸ ἃ τεο. πιᾶπ, σοτγθοΐιη) Α. 
Ω. Ε΄. Πα. Ηδδοκ. [ν συ. στρα- 

τειν 5ουῖνιτ. ψα]σο οἱ ΒΈΚΚ, 
στρατιάν. ΔῸΣ 
“Ὁμήρου αὖ. Ἐ. Ὅμ. δ᾽ αὖ. 
Κἀνταῦϑα. Ο. (Ὁ) καὶ ἐντ, 
Ἤν. Μαιπῖαθ ὅν σομϊοίοθαΐ. 

Δι νὶά. ποῖ, 

᾿Επὶ τὸ μεῖζον, Α. ἐπὶ τὸ μείξω. 
Κοσμῆσαι. Οτ. κοσμήσειν, 568 

Μι8η. ΤΟ, ΞΌΡΥΘ 5ΟΥΙΡΒΙ αἱ. 

᾿Ἐνδεεστέρα. Β. ἐνδεστέρα, 
4. Πεποίηκε. Β. πέποικε. 
Φιλοκτήτου ναυσί. Δ. ἐ. τ. Φι- 

λόκτητον (Ψ Β6πε βουίριο) ναυσί. 
Ῥοβίγθηνηπι ἱσποτζαὶ Ἑ.. ἢ 

Τοὺς προςκώπους.»Ῥιεα. (6.) 
τ. πρὸς κώπην, ἴη ΤηαΥβ, γρ. 
προςκώπους. .Α. προρκόπους, ὦ 

δ.. 10, ΒΌΓΟ ἡ Ὁ ἀνε ΜΗ 

“Περίνεως δέ.,, δυιῖα, Ἡ. ν. “ 
ὙνΑ55. ,.,»60 Ὁ} 1π πρωτόνεως. “ 
ὨΚ. ΑΔα. Ῥῇοΐ, 5. ἢν νν. Ῥδτ- 
ἀϊοι]απι δέ οπι, Ὁ. » 

Τῶν βασιλέων. ΑΥἰσιιι5 ἀ6. 
Οτν. ψεῦρα ἔξω --- τέλει Ἰαιά αὶ 
ΤΒοΩι. Μ.ο Ρ. 520,Ἠ 

Περαιώσεσϑαι Α. οἱ ΟΥ. περαι- 
ὥσασϑαι. ἴα δείαι Ἀ6ρ.,) 56 
᾿ς οἰπλ ξ΄ σαργα ἃ; πῃ ΜΜ οβαιι. 
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ραιώσεσθϑαι μετὰ σχευῶν πολεμικῶν, οὐδ᾽ αὖ τὰ πλοῖα 
κατάφρακτα ἔχοντας, ἀλλὰ τῷ παλαιῷ τρόπῷ λῃστικώ- 

δ σερον παρεσκευασμένα. 8. πρὸς τὰς μεγίστας οὖν καὶ ἐλα- 

χίστας ναῦς τὸ μέσον σχοποῦντι, οὐ πολλοὶ φαίνονται ἐλ- 
5αϑόντες; ὡς ἀπὸ πάσης τῆς Ἑλλάδος κοινῇ πεμπόμενοι. 

ὙΜΟῚ 

- 4 (Αξία τῆς εὐτελείας ἡ ἀχρηματία.) 

ιά. Αἴτιον δ᾽ ἦν οὐχ ἡ ὀλιγανϑρωπία τοσοῦτον, ὅσον 
ἡ ἀχρηματία. τῆς γὰρ τροφῆς ἀπορίᾳ τόν τε στρατὸν 
ἐλάσσω ἤγαγον, καὶ ὅσον ἤλπιξον αὐτόϑεν πολεμοῦντα βιο- 

Ψ' 
ξ 

1. Οὐδ᾽ αὖ τὰ πλοῖα κατάφρακτα οὐκ ἦν; φησὶ, σεσανιδωμένα 
τὰ πλοῖα, ὥςτε κάτω μὲν τιθέναι τὰ ὅπλα, αὐτοὺς δὲ ἄνω διάγειν. --- 
9. Δῃστικώτερον) τὰ γὰρ τῶν λῃστῶν πλοῖα οὐκ ἦν σεσανιδωμένα, 
ἀλλὰ [καὶ] κάτω ἐκαϑέζοντο, διὰ τὸ μὴ φαίνεσθαι αὐτοὺς ἐπιπλέον- 
τας. ἦν οὖν διὰ τοῦτο κοιλοτερα. --- 4. Τὸ μέσον σκοποῦντι] μέσον 
τῶν ἑκατὸν εἴχοσι καὶ τῶν πεντήκοντά ἐστι πε΄. συνάγεται οὖν ὁ τῶν 

᾿ς χιλίων διακοσίων νεῶν τῶν ἀνδρῶν ἀριϑμὸς μυριάδων δέκα καὶ 
διερχιλίων. ὠ 

᾿ς τα΄. Ὅσον ἡ ἄχρηματία) συγχριτικῶς, ὅτί καὶ τοῦτο κἀκεῖνο. 
ἰστέον δὲ ὅτε ηὕρηται ἡ ἀχρημασία. (Καύσ, 4ὑγ.) --- 8. Βιοτεύ- 

Τε αιᾶ βοσίρέιιταδ αἰξοτδραπέϊα (6.) Ε, ρέο νυ]ρ. ξυνελϑόντες, 
(ἀδέμασδκης Π181] δουίθίο ορβία-ὀ Ὁ]: φαίνονται δὲ ἐλϑόντες, υϊκὶ 
τεῖ, οἵ. ΓῸΡ. δὰ Ῥῆγγη. ρ. 745.) φαίνονται δέ Ροϊΐι5 δα 5βοιθπβ 
θὰ γοσῖθ ἱπᾶϊοαξ Βοθοκῆ, κον οαραΐ αὐἀποΐαξμπηι επὲ. ᾿Ἐλϑόντεᾳ 
οΥτξ, δά ῬΙπάᾶ, Ρ. 595. - Ὠϊς οἰΐαιι Ηδδοκ, οὐ ΒΈΚκ, χθοῦ- 

Τὰ πλοῖα. Ἐ, ἐὰ πλῆὰ. Ρετχιηῖ. ΟΣ 
"Ἐχοντας. Α. ἔχοντες. Ἰάδι Κοινῇ. Ὦ: κοινοί, 

ὑοῖδ ων τς κκώρκα ΝΑ Ἐν βὲ Οαρ. ΧΙ, Τοσοῦτον. Ὦεοβὲ 
Ἂ ᾿ ΤΑ" δος νοχ δριιὰ Ηδγιορ. πὲρὲ 

) 5. “ΜΜεγίστας ουν. Τία ΕΙ., φαυοὰ μὲϑ. δοιν. ο. 1. 

ἴῃ σοποϊπάσηο ργδοίδσεπ σι. . ὸ : 
ὀγᾶξ, Ψαΐσο γοῦν. Βεκίκοτ, Θοῦ. ἁὀἈἀχρηματία. 8.01. Οα8ε5. εξ 
Ἰδοῖμιτα δ᾽ οὖν ἀφαϊε, Αὐρ. οἰΐαπι. ἀχρημασία ἱπνευϊχί 

"πλαγίστι ὑκδρ, ΒΟ ἐτάκη αϊουπῆ, Αἱ να, 1... Ρ. 432. : 

δ, ᾿ ὅρνν ; Τῆς γάρ. ΟΥ. τῇ γάρ. 
Τὸ. μέσον. ,, Ἠϊτπα᾿ Ἰοοιπι ΟΡ. Στερατὸν ἐλάσσω. Απὶο ἐλάσσω 

οοιϊοβ βαροῖε ΕἸ δ μ. Ῥεεῦσ. αι.“ ἴη Α. ἀεο]ειιι ὀλιγ. Οτ. ἐλάσσον: 
ὙΑΒ8. γ»68ὲ Ρ. 559... ῦΚ. Αὐτόϑεν. Ε΄ αὐτύϑι. 

4. ΝΥ ἦφ. τ 
Οὐ πολλοί. Α. οὐ πολύ. Βιοτεύσειν. νᾶ. βιοτεύειν. 
᾿Εἰϑόντες, Τια Ὁ δὲ, Αἰ. ῬΑ]. ΟΥ. εἰ Μοςᾳ. βοϊωτεύειν. α. (9) 
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τεύσειν᾽" ἐπειδὴ δὲ ἀφικόμενον μάχῃ ἐκράτησαν, (δῆ- 
λον δέ: τὸ γὰρ ἔρυμα τῷ στρατοπέδῳ οὐκ ἂν ἐτειχίσαν- 
τοῦ) φαίνονται δ᾽ οὐδ᾽ ἐνταῦϑα πάσῃ τῇ δυνάμει χρησά- 
μενοι, ἀλλὰ πρὸς γεωργίαν τῆς Χερσονήσου τραπόμενοι 
καὶ λῃστείαν, τῆς τροφῆς ἀπορίᾳ. ἧ καὶ μᾶλλον οἵ Τρῶες 5 
αὐτῶν διεσπαρμένων τὰ δέκα ἔτη ἀντεῖχον βίᾳ, τοῖς ἀεὶ 
ὑπολειπομένοις ἀντίπαλον ὄντες. 2. περιουσίαν δὲ εἶ ἦλ- 

ον ἔχοντες τροφῆς, καὶ ὄντες ἀϑρόοι, ἄνευ λῃστείας καὶ 

γεωργίας, ξυνεχῶς τὸν πόλεμον διέφερον, δαδίως ἂν μά- 

χῇ κρατοῦντες εἷλον" οἵ γε καὶ οὐκ ἀϑρόοι, ἀλλὰ μέρει 10 

τῷ ἀεὶ παρόντι ἀντεῖχον. πολιορκίᾳ δ᾽ ἂν προρκαϑεζόμε- 

σει»} τροφὴν ἕξειν. (Γ΄) --- Μάχῃ ἐκράτησαν) τῇ τῆς. ἀποβάσεως εἰς 
τὴν ξηρὰν τῶν νεῶν, ἐν ἡ Πρωτεσίλαος πίπτει. (Κασῦ. “40γ. Ῥοστγο) --- 
9. Τὸ γὰρ ἔρυμα) ἔρυμα λέγει νῦν οὐχ ὅπερ, ἐν τῇ η΄ λέγει" Ομη- 
ρος γενέσθαι, ἀλλὰ πρότερον μικρότερον διὰ τὰς τῶν βαρβάρων ἐπι- 
δρομάς. --- 4. ᾿Αλλὰ πρὸς γεωργίαν) ὧν ἡγεῖτο ᾿ἀκάμας καὶ ᾿Αἀντίο- 
χοὸς. -- 6. “Τοῖς ἀεὶ ὑπολειπομένοις) τοῖς κατὰ καιρύν. (4γ.) -- 9. 
“ιέφερον) ὑπέμενον, ἐπιμελῶς ἐξήνυον, διήνυον. (λ. Κασσ. 40γ. ἹῬοστγ.) 
8. "“ ἤνυον, εἰργάξοντο. (Κασσ. Αὐγ. ἹῬοστγ.) --- 10, ᾿Δλλὰ μέρει τῷ] 

᾿Ἐπειδὴ δέ. Τοΐυπι Ἰοσυπα, αὶ 
βεχαΐιατ» νυ]σο ρεββίπι ᾿πίου- 
Ῥυπρυηῖ, Ῥυποῖα ΡΟπθΩΓΕ5 δ ηἴ8 
ἐπειδή, Ῥοξὶ δῆλον δέ, αἰαιια ροβὲ 
ἐτειχίσαντο, δἴᾳιιθ ραγθμι)εβὶβ 
δίϑιια οπιϊτίθπῖεβ, ψεγαπι γϑίὶϊο-" 
τοὶ ἀοοσιογπ ΗδΙ πη ΠΠ18, 
"εν ἀτῳ γνγίΐεηΡ, 1]. δῖ, 

. Ἠοη. δὰ ψΊρ. Ρ. γϑ6. 
Ῥτο δὲ Ῥοβῖ ἐπειδὴ Βα Κουι 1π- 
βοῖὶο Ἰθοΐοσε τέ γϑροβιυῖ. Αἱ νὰ, 
1. 1. Ῥ. 2γ6. (01 ῥτο ΠΠ1, 55. 
165. ΠΙ, 55.) Ααά. Βεἰβῖσι δὰ 
ϑόρῃ. Οδα. Ο0]. Ρ. .505. 54. εἴ 
Οοπίθοῖ, δὰ Αὐβύορ!. Ρ. 215. 
᾿Ἐκράτησαν. ΤὨΪΕΥΒΟΠ 5 ἱπ 

Δοιξ, Μοημ, ἴ, 111. ἔν. 2. Ρ. 286. 
546. ἐχρατήϑησαν Ἰεσ εηάμη σοη- 
Ἴδοῖῖ, ΟΣ, ποῖ. Κρατῶσε εἰ Ἀρατη- 
δῶσι οΘοπξαη ἀιχμτιγ μη ΠΡ Υ18 1,57. 
Ἔρυμα. Νιμα. ἔρυγμα. Μοχ δέ 

ΤΩΔ]Θ᾽ ἃ ΠΟΙ11}}15 50}]1ο1ὑϑέιιπι, 
γἱά. ποῖ. 
“ Χερσονήσου. ῬΑ]. Τί, αι. Η, 
Οομῖχα (ἀ55. Απρ. Χεροννήσου. 
σ μα, “Χερονήσου. Ψιϊρο Χεῤῥο- 
ψήσου, χιιοα Πδδοῖς. δὲ Βεκκ, οοσ- 
χοχοχδηΐῖ, ΟΣ, 1. 1. Ρ.. 210. 

Τοῖς ἀεί. ῬΑ]. τοῖς αἰεί. Ὦ. 
ἀεί οὔτι. ΝΊγρα]ασ αἰαΐθιι Π0Ώ-- 
Δ}}}}} πο δπίθ τοῖς, 564 δῃΐθ 
βίᾳ εοἸοσδπι, Ια, ποῖ. 

ἀντίπαλοι. Β. ἀντίπαλον, εἰ 
ΤΥ. γρ. ἀντίπαλοι. 

ῷ. “Διέφερον. ΟΥ, διεφέροντο. 
Αἴ νὰ. ποῖ. 

Οἵ΄ γε. ατα. δίβρῃ. εἴ γε. 
᾿ἀϑρόοι. ῬδΥ βρίσϊϊαι ἀβρθγιιηι 

ρτιὰ ἰγαρίοοβ ΒΥ Δ Πηΐ ΒΟΥθΘΓΟ 
ἱποβρεσπηξ, Αἱ παδαιθηι 1τα Ὁ]- 
15 ρον Ὑπυο, 

“Μέρει. Ο. εὲ νἱπᾶ, μέρ, 
Τῷ ἀεὶ παρόντι- Β. 65 ϊπΐτητι5 

μὴ γγ το Ὁ658. Απρ. ΟἹ]. Ψεη. 
ὦ ἘΞ 1, ψαὶ. Η. Βε5. (6.0) 

εὐδῇ Β45. Ου. Ὁ. 1. Εν ψιπᾶ, πη. 
ἴγδτι. τπᾶτρ.. 8. ΘΙΕΡ ἢ. πιᾶσβ. δ ΊοΣ, 
Ηδδοκ. ΒΕΚΚ. Παρόντι οδὲ οἰΐδια 
ἴῃ ῬᾺ]., αι, πὸ Ραι]ο δηῖθ, αἰεί 
δου, ἀ6 ,Ἴὰο Υἱ, 1. 1. ἢ. 211. 
Παρατυγχάνοντι͵ ἸλδΥϑ. 1. ϑίθρἢ. 
ψυ]ρο παφατυχόντι. Ῥιο. τῷ διι:-- 
ἴδηι ΠΟ .}}11105 τῷ 5ῖπθ ̓ δοροπῖιι 
ΒΟΥ ρ51558 πιοπθὲ 80 ἢς ὑδὴὰ 

Προςκαϑεζόμενοι. Α. προχαϑε- 
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ψνοῖ» ἐν ἐλάσσον χρόνῳ καὶ ἀπονώτερον τὴν Τροίαν εἷ- 
λον. 8. ἀλλὰ δι ἀχρηματίαν τά τε πρὸ τούτων ἀσϑενῆ ἦ ἦν, 
καὶ αὐτά [γε] δὴ ταῦτα, ὀνομαστότατα τῶν πρὶν ενόμε- 
να, δηλοῦται τοῖς ἔργοις ὑποδεέστερα ὄντα τῆς φήμης καὶ 

ὅ τοῦ νῦν περὶ αὐτῶν διὰ τοὺς ποιητὰς λόγου κατεσχηχότος. 
(ς. Τὰ μετὰ τὰ Τροωϊκά. εβ' --- υϑ'.) 

(Νέαι μεταναστάσεις καὶ ἀποικίαι.) 

ιβ΄. Ἐπεὶ καὶ μετὰ τὰ Τρωϊκὰ ἡ Ἑλλὰς ἔτι μετα-- 

ψίστατό τὲ καὶ κατῳκίξετο, ὥςτε μὴ ἡσυχάσασα αὐξηϑῆ- 
Τ᾿ . Ἧ, Γ -" ς [4 Ὑ 3 [2 

Ψψαι, 2. ἢ τε γὰρ ἀναχώρησις τῶν Ῥλλήνων ἐξ Ἰλίου χρο- 

νία γενομένη πολλὰ ἐνεόχμωσε, καὶ στάσεις ἐν ταῖς πόλε- 

«10 σὶν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐγίγνοντο, ἀφ᾽ ὧν ἐκπίπτοντες τὰς 

ἔνιοι συνεγαλίνουσιν, ἀλλὰ μέρει τῳ, ἀντὶ τοῦ μέρεε τινί. -- 4." 2η- 
ξυχέσεν, τοῖς ἔργοις] τὰ Τρωϊκὰ ἐλέγχεται. : 

. Καὶ μετὰ τὰ Τρωϊχά 1 “τριχῶς διεῖλε τὴν ἀρχαιολογίαν, εἰς 
τὰ πρὸ τῶν Τρωϊκχῶν, εἰς αὐτὰ τὰ ,“Τρωϊκὰ, εἰς τὰ ἐχόμενα αὐτῶν. 
καϑ' ἕκαστον δὲ μέρος διπλῆ παράγραφος κεῖται. δηλοῖ δὲ [καὶ] 
διὰ τούτων τὴν αἰτίαν, δ ἣν τὰ Ἑλληνικὰ καὶ μετὰ τὴν ἅλωσιν 
ἦν ἀσϑενῆ. --- 7. Ἡσυχάσασα͵ αὐξηϑῆναι ἡσυχία γὰρ καὶ αὔξησιν. 
ποιεῖ. --- 8. Ἥ τε γὰρ ἀναχώρησις] μηκέτι γὰρ ἐλπίζοντες αὐτοὺς 
ἐπανελϑεῖν ἐπανίσταντο, ἐλϑοῦσι δ᾽ ἐπολέμουν, καὶ οἱ ἡττώμενοι 
ἐξέπιπτον. --- 10. ᾿άφ᾽ ὧν) ἢ πόλεων, ἢ στάσεων. --- ᾽᾿Εχπίπτοντες 

ἑόμ., [π᾿ Ὁ: ἄν, «ιοᾶ Ῥταβοεάϊε, 

Ἐν ἐλάσσονι. Ἐν οτα. Ἐ.. 
«Καὶ αὐτά [γε] δὴ ταῦτα. Γέ 

Ομ. (855. Οἱ. Α. Ο. συ. Ὁ. Ε. 
τ.7 Τυαπ θη 'αἄεο (οΕ, Ἡρτ. 
εἂ νὶρ. Ὁ Ρ, 827.) 51 σα  ἤσαΥ -Ρο- 
ἐοϑῖ, 8 εΐῈ Αγ. ΟἾγ. Ώ δι. 
καὶ αὐτὰ δὲ τὰ 7 πυ]θιιδοιιπε 
Αὐρ. -ἀἴσαπε, 156 ΠΕ γα, ἀπ θ πὶ 
Ηἰβκυρ να γαζατηιιβ, φυδπαιδιη τ 6 

τ αληιπὴν ΒΟΥρΡίΏΥΘ (εξ ὑετὸ 
Ὡ" ἕν ἀἰθρ! οθαί. 6. νυ]ρὰ-, 
ἴαπι οεῖετ ΕΥ ἘΏΕΩΩΝ ΆΝι 
τα 5. ἐνς ᾿ Βαθοῖ. - 

᾿“ἀηβοῦται, Α. δηλοῦσι, Ξε σὲ 

Π. ἀπο ζννο. 80γ1- 
Ῥίαγδιι. Οαβ5, (πάτο τβοθπεΐοσα 
ὙΊΔΙ 1 ἱπέευ γθύβιιβ. Θαχθη ἀαίπιηι 

ούαῖ. μὲ) Αὐρ. ῬΑ]. Ὁ 

.) οοά, 
, ΣΩ͂Ν 

Βδ45. Β. Ἐ᾿. τιαυῷ, ΕἸΟΥ. δὲ τηδτϑ. 
ϑίθρῃ. βχῃιθιυϊΐπη:5. οἵπι Ηδδοκ, 
ΕἼ ΒΕΚΚ. ψιΠ]ρὸ μετῳκίζετο. »Βε- 
οἴϊιι5. μετῳκίζετο, τυ μετοικίας 
ΒΌΡΥΆ αἰχίι. ““ 5ΤΈΡΗ. γγΚατῳ- 
κίξετο, αιιοα ἴῃ φαὶρυιβ δ πη. τη58. 
εβϑῖ, ΟῚ Εἴλθας “ὙὙ ΑΒ55. Αἱ νἱα, 
εἰ ο. 2- 
᾿Ἡσυχάσασα. Ατιρ. Η. μερ, (6.) 

Οτ. ἡσυχάσασαν, Ὧοπ ςφοπίτα 
δταγαμπιαῖ, Υ14, 10}. δᾶ ΤΕΥ 

Ῥ- 759. 
9, Ἐνεόχμωσε. Ἑάϊτοπ65 ων 

ὥώχμωσε, αιιοὰ π6 Οτδδοῦπι- ηιι- 
ἄεπι εοῖ. ἘΟΥΠΊδπὶ ἃ ΠΟΡῚ5 γο- 
σαρίδηι ἐπ ρρϑαϊ απ Οδ85. Απρ. 
ψεη. αι. Η, ΆἈθρ.» πἰϑὶ φιοὰ Η. 

. ἐνεόχμωσεν ἰναρεῖ. Α. ἐνεώχμασε, 
ὦ 5. ἃ. Νορπίχυπη τϑοθρογπηξ 
Ηδϑοῖς. ει ΒεΙ ες, 
Ἐπὶ τὸ πολύ. ος Ρτο ἐπιπο- 

2ύ Ξφυρρεοάϊίαγηπε 6455. ΑὩρ. ΟἹ, 
ψεη. Α. Ο. οοὐ, Β45. ἱπά. ἴῃ 
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πρὸ Χρ. πόλεις ἔχτιξον. 8. Βοιωτοί τε γὰρ οἵ Ψι,, ἑξηκοστῷ ἔτει. 
αὐ ον μετὰ Ἰλίου ἅλωσιν, ἐξ ̓ ἄρνης ἀναστάντες ὑπὸ Θεσσαλῶν, 
α΄. ἔτ. τὴν νῦν Βοιωτίαν, πρότερον δὲ Καδμηΐδα γῆν καλουμέ- 
Ἄρα νην ᾧκισαν" (ἦν δὲ καὶ αὐτῶν ἀπόδασμος ἐν τῇ γῇ ταύ- 

τῇ πρότερον, ἀφ᾽ ὧν καὶ ἐς Ἴλιον ἐστράτευσαν") “΄ωριῆς 5 
δ" τε ὀγδοηκοστῷ ἔτει ξὺν Πρακλείδαις Πελοπόννησον ἔσχον. 
.4. μόλις τε ἐν πολλῷ χρόνῳ ἡσυχάσασα ἡ Ἑλλὰς βεβαίως, 

τὰς πόλεις ἔμτιξον] πολλοὶ γὰρ ἐξέπεσον" οἷον, Τεῦκρος μὲν, ὑπὸ 
τοῦ πατρὸς ἐκβληϑεὶς διὰ τὸν ἄϊαντα, εἰς Κύπρον ἀφίκετο" καὶ Φι- 
λυλτήτης, διὰ τὸν Πάριδος ϑάνατον ϑήλειαν νύσον νοσήσας καὶ μὴ 
φέφων τὴν αἰσχύνην, ἀπελϑὼν ἐπ τῆς πατρίδος, ἔκτισε πόλιν ἣν διὰ 
τὸ πάϑος ΜΙὰλακίαν ἐκάλεσε: Διομήδης, ὑπὸ Κομήτου ἐκβληϑεὶς, 
εἰς τὰς Διβυρνίδας νήδους ἀφίκετο" καὶ [ὁ] Μενεσϑεὺς, ὑπὸ τῶν 
Θησειδῶν, εἰς ᾿Ιβηρίαν" παὶ ἄλλοι πολλοί. --- 9. ᾿Εξ Ἄρνης) Ἄρνη πό- 
λὲς Θεσσαλίας ἀφ᾽ ἧς ὠνόμασται κατὰ μετοικίαν καὶ ἡ ἐν Βοιωτίᾳ" ἄρνη" 
ἡ δὲ Βοιωτία᾽ρνη νῦν Χαιρώνεια καλεϊξαι" (λ. 40γ.) --- 6. ̓ Ογδοηποστῷ 
ἔτει ξὺν Ἡρακλείδαις] οἱ γὰρ Ἡρακλεῖδαι; βουλόμενοι κατελϑεῖν εἰς 
Πελοπόννησον, ἤροντο τὸν ᾿Δπόλλωνα" ὁ δὲ αὐτοῖς ἀνεῖλε, διὰ 
τῶν στενῶν εἰςβαλεῖν. οἱ δὲ νομίσαντες τὸν ἐσϑμὸν λέγειν αὐτὸν, 
καὶ ἀστοχήσαντες τοῦ χρησμοῦ, προςβάλλουσι τοῖς Πελοποννησίοις 
κατὰ τὸν ἰσϑμὸν, καὶ ἡττηϑέντες ἐποιήσαντο σπονδὰς, ὥςτε ἕχα- 
τὸν ἔτη παραχωρῆσαι τὴν χώραν Πελοποννησίοις. μετὰ δὲ τὰ ἑκα- 
τὸν ἔτη πάλιν ἤροντο τὸν ᾿ἡπόλλωνα περὶ τῆς καϑόδου" ὁ δὲ ἀνεῖ- 
λὲν αὖϑις, διὰ τῶν δτενῶν εἰςβαλεῖν. ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ζω- 
ριέων, ὡς καὶ πρύτερον εἶεν ἠπατημένοι, εἶπεν, ὡς οὐ συνήκατε 

Βερ. (6.) ὡς οπι. Ιάφπι οὐπὶ 
Ῥα]. Ε, Η. 1. Ρ. Ββαρεὶ ἐγίνοντο. 
Οτ. ἐγένοντο. 

8. Μετὰ Ἰλίου ἅλωσιν. ὍὌιο6. 

ΒΘΚΚ, βθαιθπάϊμι Ῥιυξανἑπηι15, 
γΙά. ποῖ. 
Ἦν δὲ καὶ αὐτών. Ψυῖΐσο ἦν 

δὲ αὐτῶν καί. ΝΝοδίχιιηι 85: 1π 
ΟἹ. Ε. 6. Ὁ) Μά, ποῖ, Α. δὲ α. (Ό.) εὐ Αστ. μετὰ τὴν 11. ὅλ. ΝΊα, 

ποῖ, 
Τὴν νῦν Βοιωτίαν. Ῥοβι νῦν 

νυϊσο δἀάπτοὶϊ μέν, αιοὰ (855, 
τῷ {τὸ 8} ἃ]1ο αἀϑουΐρίι: πη) ΑἸ, 

. (ὕ. 1υρομτθιβ ΘΧραηχίμλιιβι 
ΨΙά, ποῖ. [ὰ Οδ81}. δαῖτ. ρυϑϑῖθυ" 
ἐὰ Βοωτίαν εχ Α. (. δἰογτατ,. 
ἀπ 6 πὶ ΕΥ̓ΡΟΙΠ εἴασιιπι ΘΥΥΟΤΈΠΙ Ρτι- 
Ἰ1δηλ}115. 

 Καδμηΐδα. ὈΔ55. Αὐρ. Καὸὃ- 
μηϊάδα. Μβϊ6, Ν]ά. 1. 2. Ρ-. 294. 

᾿ς, ΚΧαδμίδα. ϑιαιπι ρόϑὲε ῬᾺ]. 
γὴν τὴν Χαιρωνείαν καλουμέ- 
γὴν. 
ἴϑικισαν. Τία Α. ττο ὦκησαν, 

αἴϊθν Πἰρσυπι ὄὰπι Ηδδοϊ. εὲ 

καί ογαϊττζουο νἹἀθηΐαῦ, 
ν τῇ γῇ ταύτῃ πρότερον. 

πιο οταϊποπι. ᾿ πρότερον ἐν 
τῇ γῇ ταύτῃ τεϑὶϊειϊ 1ι5βθυιιηξ 
(κ55. Αὰρ, ΟἹ. ὕεω. Α. Ο. ντηά. 
εἄ. Β65. ἴω Εἰ. Ἰαρίτασ ἐν τῇ γῇ 
πρότερον, οπιΐδ50. ταύτῃ. 

“Ζωριῆς. υαϊδο “ωριεῖς. ΟΕ. 
1.1. Ὁ. 221. εἕ 472. 

᾽Ογδοηκοστῷ. Ὁ. κὸ 5. ῃ. αἷ. 
ΤΆ 8}. 

4, Μόλις. Τῖα Ῥγο μύγιες οτπι 
Ἡδδοκ. οὐ ΒθΚΚ, βου ρβίπηιθ 6 
Ῥᾳ]. ΟἹ. Εἰ 1ε. Καῖ. Η. Ἀδρ. (6.) 
γΠΠὰ. 1. τ. Ῥ. 208. , 

Βεβαίως. αμα νοσθπὶ ρμοϑβὲ 
χρόνῳ αο]]οοδὶ Α. 
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καὶ οὐκέτι ἀνισταμένη, ἀποικίας ἐξέπεμπε΄ καὶ Ἴωνας 
μὲν ᾿4ϑηναῖοι καὶ νησιωτῶν τοὺς πολλοὺς ᾧκισαν, Ἰτα- 
λίας δὲ καὶ Σικελίας τὸ πλέον Πελυποννήσιοι, τῆς τε 
ἄλλης Ἑλλάδος ἔστιν ἃ χωρία" πάντα δὲ ταῦτα ὕστερον 

δτῶν Τρωϊκῶν ἐκτίσϑη. 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. ΚΕΦ. ιβ΄. ιγ΄. 

(Τυραννίδες. Αὔξησις τῶν ναυτιχῶν τῆς ἐπιμιξίας καὶ τῆς εὐδαι-- 
μονίας τῶν Ἑλλήνων.) 

ιγ΄. Δυνατωτέρας δὲ γιγνομένης τῆς Ἑλλάδος, καὶ 
τῶν χρημάτων τὴν κτῆσιν ἔτι μᾶλλον ἢ πρότερον ποι- 
ὐυμένης, τὰ πολλὰ τυραννίδες ἐν ταῖς πόλεσι καϑίσταν- 

το; τῶν προςύδων μειξόνων γιψνομένων " (πρότερον δὲ 

10 ἦάαν ἐπὶ ῥητοῖς γέρασι πατρικαὶ βασιλεῖαι") ναυτικά τὲ 
ἐξηρτύετο ἡ Ἑλλὰς, καὶ τῆς θαλάσσης μᾶλλον ἀντείχον- 

τὸν γρησμόν" στενὰ γὰρ λέγω τὸν Κρισαῖον κόλπον. οἱ δὲ, ἐντεῦϑεν 
ἐπιχειρήσαντες, ἔτυχον. τῆς καϑόδον, ὕστερον τῶν Τρωϊκῶν ἔτε-- 
σιν π΄. ἡ δὲ πρώτη ἐςβολὴ πρὸ ἐτῶν εἴκοσιν ἦν. (1. “40ὖγ.) --΄ 
1. ᾿ἡποικίας ἐξέπεμψε) ἀποικίσαι ἐστὶ κτίσαι πόλιν ἐπ᾽ ἐρήμην. --τ 
4, Ἔστιν Δ] ἀντὶ τοῦ ἔνια. λέγει δὲ ᾿ἀμπρακιώτας, ᾿ἀναχτορίους. 

ιγ΄. 8. Τὰ πολλά] τουτέστι, τὰ ἐπιπολύ. --- Τυραννίδες ἐν 
ταῖς πόλεσι καϑίσταντο)] διὰ τοῦτο δὲ ἦσαν καὶ ταῦτα ἀσϑενῆ" ἡ 
γὰρ τυραννὶς οὐκ ἐᾷ τελέως αὔξειν τὰ πράγματα. --- 9, Τῶν προςό- 
δὼν μειζόνων γιγνομένων] αἰτίαν λέγει τῆς τυραννίδος. --- 10. Ἐπὶ 

᾿ ῥητοῖς γέρασιν) ἀντὶ τοῦ, ἐπὶ φανεραῖς τιμαῖς, ἐπὶ ὁμολογουμένοις 
γέρασι᾽" τοῦτο δὲ πρὸς ἀναδιαστολὴν τῶν τυραννίδων" ὁ γὰρ τύ-- 
ραννος ψΨόμου κρείττω ἔχει τὴν βούλησιν, καὶ οὐχὶ τὸ αἴσιον. --- 
Πατρικαὶ βασιλεῖαι [ἀπὸ τῶν πατέρων παραλαμβανόμεναι (λ. 
Κασσ. 4γ.}}] κατὰ διαδοχὴν γένους. διαφορὰν δὲ λέγει τυ- 
ραννίδος καὶ βασιλείας, ὡς καὶ οἱ φιλόσοφοι" οἱ δὲ ῥήτο- 
ρες ἀδιαφόρως λέγουσιν. --- 11. ᾿Αἀντείχοντο] προςεῖχον αὐτῇ. --ο 

᾿Εξέπεμπε. ΤπιρεΥ8. οἵιπι Ηδδοῖς, 
χεσθρίπηι5 6 (855. Ατρ. Ο]. ὕεπ, 
Ο. νἱπά. Β. Ὁ. Ε. ΑΥ. Ὅτ. θδπ. 

ΑἸά. ΕἸοΥῦ. Β85. 1π Οὐ. ψΨ βξιρεσ 

πε βουρίιπι ογαΐ, ἴ Α. π 8. ψ. 
γὶά. ποῖ. Ἶ 
"θικισὰν. πᾶ, εἰ Ὦ. ᾧκησαν. 

1η Ῥαϊ. ᾧκεισαν ξιρεν τὰβ. δηξθ 
νίάθειν ζαΐδδα ἤχησαν. ϑιατίπι 
“Ἰταλίαν ἴδπλχοτα σοπϊθοῖς Πιονθβαα. 

Τὸ πλέον. Οοπιραταιίνιτι ἀ6α6- 
τσυηΐ (455. Αἴας. ΟἹ. ν 6η. Οἱ Ἴδη. 
Ψιμα, Τάεπι εϑὲ ἴῃ Α., ηἶθὶ χυοά 
μΐα πλέων Ξουγὶθῖς. Ψ]ρσο βαροτ- 
Ἰαιΐνιιπι πλεῖστον μἷς δἀπηΐ, 

μογε. 1Π|. 

ἤλλλης Ἑλλάδος. "άλλης ποπ 65ἔ 
ἴῃ [)84πη. ᾿Ελλάδος καὶ τῶν χρημα 
Ο.. 5οα δα τὶς ἀυθιιαιϊοηὶς 51-- 
δ.Ϊθ5; ΔΡουυανοϑηϊ δηΐπὶ ΠἰΡΥα- 
ΥἹἹ ΟΟΪ δα ἰηϊξίιπι ο. 15, 584 
1Ρ56 πιοχ δυσόσδπι 1:6 ]] 6χῖῖ. 

Οαρ. ΧΠῚ. Γιγνομένης. Τία 
Ῥαὶ. Βερ. (6.0) Η. Α. Ἐ' Ε. ψίπά, 
Γινομένης Θχϑῖαϊ ἴπ Οα55. Απρ. 
Οσ. ΑἸτογαΐσιπι δεΐδηι ἴῃ αῖ. οἵ 
1ι.  ]ρο γενομένης, αιιοᾶ 5ογνα- 
νἱῦ Ηδαςκ. Νοθίβοσμι ἕδοὶς ΒΘΚΚ. 

Γιγνομένων. (455. Αιρ. επ. 
Ο. Ε΄ γιά, Ρ. γινομένων. Οτ-. 
Ὦ. 1. γενομένων. 

ΝΝαυτικά τε. Α. ναυσί τε; . 

Ν 
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το. ῶ. πρῶτοι δὲ Κορίνϑιοι λέγονται ἐγγύτατα τοῦ νῦν 
τρύπου μεταχειρίδαι τὰ περὶ τὰς ναῦς, καὶ τριήρεις πρῶ- 
τον ἐν Κορίνϑῳ τῆς “Ἑλλάδος ἐνναυπηγηϑῆναι. 8. φαίνε- 
ται δὲ καὶ Σαμίοις ᾿Δμεινοκλῆς Κορίνϑιος ναυπηγὸς ναῦς 

 Ω "δὲ ποιήσας τέσσαρας ἔτη δ᾽ ἐστὶ μάλιστα τριακόσια ἐς τὴν ὅ 
μὴ Χρ. τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου; ὅτε ᾿Δμεινοχλῆς Σαμίοις 

ψὸ΄. ἦλθε. 4. ναυμαχία τε παλαιτάτη ὧν ἴσμεν γίγνεται Κο- 

Ὄλ. κϑ'. ρινϑίων πρὸς Κερχυραίους΄ ἔτη δὲ μάλιστα καὶ ταύτῃ 
πο Χρ ἑξήκοντα καὶ διακόσιά ἐστι μέχρι τοῦ αὐτοῦ χρόνου. ὅ. 

χεὸδ΄. οἰκοῦντες γὰρ τὴν πόλιν οἱ Κορίνϑιοι ἐπὶ τοῦ ἰσϑμοῦ, ἀεὶ 10 

9, ἹΜεταχειρίσαι τὰ περὶ τὰς ναῦς ἐνοαλλάξαι" ἀπὸ πεντηκοντό- 
ρῶν γὰρ ἐποίησαν τριήρεις: --- 8. Ναυπηγηϑῆναι ἀπὸ κοινοῦ τὸ 
λέγονται. (λ. 4ὖγ.) -- 5. Ἔτη δ᾽ ἐστὶ μάλιστα τριακόσια] εἰκὸς 
ἐν τοσούτῳ χρόνῳ πολλὰς ναῦς γενέσθαι. --- Ἔς τὴν τελευτὴν τοῦ- 
δὲ τοῦ πολέμου] γνωστέον καὶ ἐντεῦϑεν, ὅτε ὕστερον συνέγραψεν 
ὁ Θουκυδίδης τὴν λέξιν τῆς ἱστορίας. --- 7. Ναυμαχία τε παλαιο-- 
τάτη] Περιάνδρου τοῦ υἱοῦ Κυψέλου τυραννοῦντος Κορίνϑου, διὰ 
τὸν φόνον Λυκόφρονος τοῦ υἱέως αὐτοῦ. ἡ δὲ ἱστορία κεῖξαι κα- 
τὰ διέξοδον ἄαρ᾽ Ἡροδότῳ. --- 9. Μέχρι τοῦ αὐτοῦ χρόνου] ἐς 
τὴν τελευτὴν δηλονότι τοῦδε τοῦ πολέμου. --- 10. Οἱ '“Κορίνϑιοι 

φ͵, ἹΜΜιεταχειρίσαι. Ἡ. Ἀερ. (6.) 
μεταχειρῆσαι. 

Πρῶτον ἐν Κορίνϑῳ τῆς '“Ελλά- 
δος. ῆππο οταϊΐϊποπι βιρροαϊΐίαπε 
(55. Αππρ. ῬΑ]. 1ι. Η. Ἀδρ, (6.) 
Α. (ιἱδὶ φιοᾶ δίς τῆς λλ. ροξῖ 
ἐνναυπηγηϑῆναι τοῖο) Ο.. Ἐν 
Οαπι. Ε,. γ1πᾶ. Εδηοπθ5 πο] οπὶ 
ἐν Κορ. πρῶτ. τ. λλ., αιιοὰ 54- 
τ8 πηϑρὶα ρ]δοθῖ, 4ππὶ εἰ τῆς 
“Ἑλλάδος οὐχ πρῶτον σομαοτγαδῖ, 
εὐ ἴῃ ποιὰ. Κόρινϑος νἱβ ΄τ|86-- 
ἄδπι ἰηςῖς. Νοβίγαμπι ἐάπιθῃ ΤΕα-- 
οαρῖς οἰΐαπὶ ΒΚ. 
Ἐνναυπηγηϑῆναι. ΟΟΥΊΡ ΟΕ] ττπι 

σψουθ τ, δἰΐαη δ αιὐϊάσπι ὩθΠ Ω0- 
τιιηῖ, Ξε 8] ΟΡ ϑ6 σοηνθηΐθη85, 6 
(455. Ατιρ. Α. στ. Β. ΕἸ ΝΙπα. Β. ΑΥ. 
ΟἾγ. Ώδη. Α14, ΕἸοσ. δά. Β8ς. 
οἴπὶ Ηδϑαοκ, υϑοΐρεγα ἤθη ἀπ} 1- 

. ἐνίας, ἢ. ἐναυπηγηθϑῆναι. δ α]- 
80 ναυπηγηϑῆναι; ᾳυοα ΒΕΚΙ, 
οαπὶ οοὐ. Β85. βεύναν, 

8. ᾿ἀμεινοκλῆς. Ὁ. ΟΥ. Μ]πά. 
ἡμιν. Νὰ, ποῖ. 5.απὶροβ Ψ1πα, 
Κορινϑίοις ναῦυπ.) Α΄ ναυπ. Κο- 

᾽ 

οίνϑιος. Ητιο γαβρίοἱν Πΐομ, Ἡ. 
Ῥ. 8566. ὁ δὲ δὴ ναυπηγὸς ὁ Κο- 
ρίνϑιος ᾿Δμεινοκλῆςᾳ, ὁ κατασχευά- 
σας Σαμίοις πρῶτος τέσσαρας τρι- 
ἥρεις. τ ͵ 

Ἔτη - η.λϑε. ΤΑΡΥδυῖι5. 4] 
οοὐ, Α. ἀδεουῖρϑὶῖ, φασι 80 ἔτη 
δ᾽ ἐστὶ μάλιστα ἐἢ ἕξη δὲ μάλι-- 
στὰ Δ ουγαϑβϑβεῖ, ἰσίτπι πο 6 σο]οπ 
ΟΠ 51, ξ 

ά, Παλαιτάτη. κπηο ποπηϊηϊ5 
ξουυαθτι Ἔχ ροηΐ (855. Απρ. ΟἹ]. 
Ο. 10. Η. Βδ6ρ. (6.) Β. Εν, Μοβαιι. 
ΑἸά4. 4}1. Ιῃ στ, παλαιοτάτη, 56ἀ 
Ἰμάποῖο ὅ. γ]α. ποῖ, αα 1, 4. 
ἜΝ δέ. 4ὲ οτι. (585. Αυν. 

Καὶ ταύτη. .,Ο τ. αιζάαπι 
ΜΜ58. πι816." Υ 458. Οπι. Ἐ, [ξ. 
Ψψαι. Η. Ηδρ. (6.) σΥυ. [π 6]. δὲ 
Ψεη. καὶ ταῦτα. Αἀα. ποῖ. ἘΠ- 
1δπὶ ἴῃ Ρα], ἀθθββθ ἐγϑάϊ ΒΌΚΚοΥ. 

Καὶ διακόσιά ἐστι. Α. ἐστὶ καὶ 
διακόσια. 

5. ᾿Δεί. ῬΑ]. γαυσβιις αἰεί. ΟΣ. 1. 
τς ἈΦ ς 
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δή ποτε ἐμπόριον εἶχον, τῶν Ἑλλήνων τὸ πάλαι κα. 
τὰ γῆν τὰ πλείω ἢ κατὰ ϑάλασδαν, τῶν τε ἐντὸς Πελο- 

ποννήσου καὶ τῶν ἔξω, διὰ τῆς ἐκείνων παρ᾽ ἀλλήλους 

ἐπιμισγόντων. χρήμασίτε δυνατοὶ ἦσαν, ὡς καὶ τοῖς παλαι- 
ὅ οἵς ποιηταῖς δεδήλωται" ἀφνειὸν γὰρ ἐπωνόμασαν τὸ χωρίον. 
ἐπειδή τε οἵ “Ἕλληνες μᾶλλον ἐπλώϊΐζον, τὰς ναῦς κτη- 
σάμενοι τὸ λῃστικὸν καϑήρουν͵ καὶ ἐμπόριον παρέχοντες 
ἀμφότερα, δυνατὴν ἔσχον χρημάτων προρόδῳ τὴν πόλιν. 
Ὁ. καὶ Ἴωσιν ὕστερον πολὺ γίγνεται ναυτικὸν ἐπὶ Κύρου, 

10 Περσῶν πρώτου βασιλεύοντος, καὶ Καμβύσου τοῦ υἱέος 
αὐτοῦ, τῆς τε καϑ᾿ ἑαυτοὺς ϑαλάσσης Κύρῳ πολεμοῦν- 
τες ἐχράτησάν τινα χρόνον. καὶ Πολυκράτης Σάμου τυ- 
ραννῶν ἐπὶ Καμβύσου, “ψαυτικῷ ἰσχύων, ἄλλας τε τῶν 

σὺχ οἱ πάντες, ἀλλ᾽ οἱ Κορίνϑιοι. (1. 40γ.} --- 7. Τὸ ληστικὸν 
καϑήρουν) ἐπὶ τοῦ Μίνωός φησιν, ἐφ᾽ ὅσον ἠδύνατο, τὸ λῃστικὸν. 
χαϑήρει" νῦν δὲ τὸ λεῖπον οἱ Κορίνϑιοι εἰργάσαντο. --- 9. Καὶ 

» ἠδ .. ν᾿. ἂν. - ͵ ΄ ε - ΄ 

Ἴωσιν ὕστερον] μετὰ τὴν τῶν Κορινϑίων ναυπηγίαν ἡ τῶν Ἰώνων 
ὁ ναυτικὸν ἐπιμέλεια. (Δ. 410γ.) ᾿" ἡ δὲ ἱστορία τῶν 

᾿Ιώνων δήλη ἐν τῇ α' ἱστορίᾳ τοῦ Ἡροδότου. (Κασσ.) --- 10. ὙἹέως 
᾿ἀττικῶς, ἀπὸ εὐθείας τῆς υἱεύς. (Δ. 4ὖγ.) --- 11. Τῆς τε καϑ' ἑαυ- 

λ 

Ἐμπόριον. ῬΕ]. Ηΐς δὲ ἰηξγα ἐπ 
Ποα ςΔρ. ἐμπορεῖον. 

Τὸ πάλαι. Α΄: 5. ν. πλείω, 5. τὰ 
σιλείω,  αποὰ ρΡαη]ο ροϑβὲ Ο1|.; 
χαδτ. τὸ πάλαι. . 
᾿Επωνόμασαν. Ἀ. ἐπωνόμαζον. 
Ἐπειδή τε. ΤΠ). ἐπειδὴ καί. 
᾿Ἐπλωϊξον. Ἀοιΐναπι ἔογπιαπι, 

μὰ ΡΥ ΩΝ (455, ἵλιιξ. Ρᾳ]. 
ΟἹ. νεη. Α. 6. 1᾿. Η. Βερ. Βδς. Ε. 
Ψίηα, τῷ. τπᾶγρ. ϑίθρῃ. 2. ΟἸΐπι 
ἐπλωΐξοντο. ᾿ 

“ῃστιχόν. (α5:. Αὐς. ΟἹ. Ψεη. 
Α. ἃ ςοἁ. Βας. Ε-, πα, Ἀ. ΟΗΥ, 
ΤΥ. ϑίρρι, λῃστρικόν. Νοπ. 

.), ἴηι “4ποὸ ρ ἱπάποίιπν ΔΙΠΟς 
εϑβί, 'Μι4. ποῦς δα ο. 4. 

᾿Αἀφότερα. Τιὰ (55. ΟἹ. γεπ. 
1. ὕαῖ. Ταρᾶ, (ἀριιά ὙΥγεΐθη. 
ἴπ Εςο]. ἩΙ ΒΊΟΥΣ, Ρ. 562.) διυιϊά, 
εἰ μαπὰ ἀαθ186 οἰΐδιχ Αὐὑρ. Ῥα]." 

οἵ Ῥ]ογίχιιθ ῬδυΥ., {Ζπ|π| Ἔχ Ἠϊ5 
δὰ ΘΧΘΠΡ]. Τῖρ5. σο]]αἰῖ5 πὲ] 
ἀϊσογερδηιῖθθ δηοίδίαπι ξιιουϊε.- 
Απίθ Θὲ]. ἀμφότεροι, φιοά ἐπ 
Ἐς. πι. ".. οχβίαϊ, 584 βϑηβίι σασεῖ, 
Ιῃ ΟΥ. δβὲ χυΐάθπι ραυϊέοσ ἀμ-' 
φότεροι, Ξε α 5ᾳργα οεἐ 5Ξοτὶρῖ. 
Ώ. 1. ἀμφοτέροις. Οἵ, ποῖ, 

Τοῦ υἱέος. τω» ξοτ--: 
γάδηι βουναγιπέὲ ΟἹ. 1ἰ. Καῖ, Οτ. 
χη, ΑΥ. ΟἾγσ. ΑἹά. ΕἸοσ. εὲ Τ ποηι.- 
Μα. ἴπ υδέα. ϑασαιῖ βιιπν Ηδδοκ.. 
δὲ Βϑκκ. Ψαυῖΐρο πι|8]6 υἱέως, 58- 
ῬΥδᾷ φιοά τὼ Μίοϑβαιι. βοτυϊρέιπι Ὁ... 
Ψἱά. 1.1. Ρ.. 221, Αὐτὸ, οαι, ΟἹ, 
νει. 

6. Τῆς τε καϑ΄ ξαυτούς. Ὦ. 
ΕΕ 1, τε οπῖ. 1116 5. τῆς 4]. πιδι. 
βουϊρίιν Παρδῖ καί. 

Σάμου τυραννῶν. Σάμου ἱπ 
ὯΠῸ οο. Ῥαϊ. 5. Υ. δδᾶ. τηδᾶπ. 
βουϊρίιι. 

ἀν Κ᾿ 

1] 



πρὸ Ζς. 
υπς. 

᾿ 
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νήσων ὑπηχόους ἐποιήσατο, καὶ Ῥήνειαν ἑλῶν, ἀνέϑηκε 
τῷ ᾿ἄπολλωνι τῷ “]ηλίῳ. Φωκαῆς τε Μασσαλίαν οἰκίξον- 
τες, Καρχηδονίους ἐνίκων ναυμαχοῦντες. 

(Ὅτι οὐδὲ ταῦτα τὰ ναυτικὰ πλὴν τῶν ἐν Σικελίᾳ ἀξιόλογα ἦν.) 

ιδ΄. Ζυνατώτατα γὰρ ταῦτα τῶν ναυτικῶν ἦν" φαΐ- 
νεται δὲ καὶ ταῦτα, πολλαῖς γενξαῖς ὕστερα γενόμενα ὅ 

τῶν Τρωϊχῶν, τριήρεσι μὲν ὀλίγαις χρώμενα, πεντηκον- 
τύροις δ᾽ ἔτι καὶ πλοίοις μαχροῖς ἐξηρτυμένα, ὥςπερ ἐκεῖ», 

᾽Ολ. ογ΄.να- 2. ὀλίγον τε πρὸ τῶν Μηδικῶν καὶ τοῦ “Ιαρείου ὅα- 
ἔτ. Ῥ, νάτου, ὃς μετὰ Καμβύσην Περσῶν ἐβασίλευδε, τριήρεις 

περί τὲ Σικελίαν τοῖς τυράννοις ἐς πλῆϑος ἐγένοντο, 10 

τούς] γείτονος " οὐ γὰρ πάσης. --- ἰ. Ῥήνειαν] μία τῶν Κυκλάδφν 
ἡ Ῥήνεια. --- 2. Φωκαεῖς τε Μασσαλίαν οἰκίξοντες] Φωκεῖς, οἱ τὴ 
Ἑλλάδος, ἀπὸ Φωκίδος πόλεως " 
καίας πόλεώς. [Ἴωνες. ὄντες οἱ 

Φωκαεῖς, οἱ τῆς ̓ Ιωνίας, ἄπὸ Φω-" 
Φωχάεῖξ, καὶ πολεμούμενοι ὑπὸ 

Περσῶν, ἀφέντες τὴν ᾿Ιωνίαν, ἔπλευδαν ἐπὶ τὴν ᾿ἀφρικὴν τὴν πά- 
λαι Καρχηδό ὄναᾳ καλουμένην' ἀεὶ δὲ ταῖς οἰκιξομέναις αἱ συν 
ἐναντιοῦνται. ἡ δὲ ασσαλία πόλις ἐστὶ τῆς ̓ ἀφρικῆς. ἅ, Αὐγ.}} --- 

εδ΄. 6. Πεντηκοντόροις 1} “πεντηκόντορός. ἐστι ναῦς ὑπὸ πεντή- 
κοντὰ ᾿ἐρεσσομένη. ᾿Εξηρτυμένα 1 ἡτοιμασμένα. -- Ἔκεῖ- 

να] τὰ παλαιά. --- 10. Τοῖς τυράννοις] Γέλωνε καὶ Ἱέρωνι. --- 

Ῥήνειαν. ῬΑ]. Ναὶ. Ἐ'. ῬΡηνίαν. 
ΨΟΙ. 2. ῥ. 276. 54. 

ἑλών. (855. Αὔπρ. ΟΙ. Ψ εη. οοἂ, 
Β45. ἀνελών, 564 ἴπ (455. εἴ Βαβ. 
ἂν τοοίθ ἃ τϑοθηξ τηϑή. 1παιι- 
οἴαπι 6βΐ. ψυϊραΐαχα ἰπδίισ' εἴ-- 
ἴατα Ὠίοη. Ἡ. Ρ. 866. δπο τθβρ,»"- 
οἴθηβ, 4] μαθοῖ, ὁ Σάμου τύραν- 
γος Τίολυκράτης, ὁ ῬῬήνειαν ἑλὼν, 
καὶ ἀναϑεὶς τῷ ̓ Δἀπέλλωνι τῷ “]η- 
λίῳ. Νἱα. ποῖ. ΓΌΙΚ, 

Τῷ ᾿ἡπόλλωνι τῷ “]ηλίῳφ. Ἐ. 
τῷ Ζηλίῳ ᾿4πόλλ. 

Φωχαῆς. Μαγδ. ϑίβρῃ. Φω- 
καιεῖς. ναἸρσο Φωκαεῖς. ΟΕ, τ. 
Ῥ. 221. 

Μασσαλίαν. Οα55. Ατισ, ῬΑ]. 
ΟΙ. Α. 6. Βερ. (9) Κἱ. οοά. Β85. 
Μοϑαιῖι. Μεσσηλίαν. Τη Ῥα]. τὰ- 
Τῆθὰ βιιργα ξ᾽ δουρί. ἃ. ἴπ Ρ". 
ἹΜμεσαλίαν. ΑΥτ. ΟἸχ. Πασαλίαν. 

Ψιπά, ἡασσιλίαν. Ψυϊραίττ εχ- 
δαὶ ἴῃ ὨΙοηγ5. ΘΧΘΙΏρ]δΥρι5 1, 
1... ἈΒῚ Ἰαρίμηιιβ, καὶ οἱ Φωκαεῖς 
οἱ Μασσιλίαν οἰκίσαντες, ὅτι ναυ- 
μαχίῳ Καρχηδονίους ἐνίκων. Ν1ά. 

“δι. ΧΙΥ͂. Γὰρ ταῦτα. Ῥοκίε- 
χἹὰβ οπὶ, ν᾽ ΐ, 

ὕγρστεῤβα. Μοη. Ρ. ὕστερον. 
,Τριήρεσι μὲν ὀλίγαις. Ῥοϑξὲ 

μὲν Α. Ἰηϑετι γάρ. ΡῬτο ὀλίγαις 
ΟΥ. [, Νἱπμά. ". Αὐ. Οἢγ. 1,84}. 
δουϊθιηξ ὀλίγα. ΜΝ εη. ὀλίγοις. 

Πεντηκοντόύροις. Ψψρη. 6, πεν- 
τηκποντούροις. Ετίαπι ἸῺ ἔδυ 15. 
ΙΝ πεντηκποντούρους. ; 

Δ᾽ ἔτι. (855. Βορ. (3) δέ τι. 
᾿Ἐξηρτυμένα. Β. ἐξηρτημένα, 

2. ᾿Ολίγον. Ο. ὀλίγων, ὁ. 5. ὦ. 
Τοῦ “αρείου ϑανάτου. Ατιϊα. 

οι. ΟΥ. 1). 
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καὶ Κερκυραίοις " ταῦτα γὰρ τελευταῖα πρὸ τῆς Ξέρξου 

στρατείας ναυτικὰ ἀξιόλογα ἐν τῇ Ἑλλάδι κατέστη. 8. Ὃλ. οδ΄ 
Αἰγινῆται γὰρ καὶ ᾿4ϑηναῖοι, καὶ εἴ τινὲς ἄλλοι, βραχέα ἔτ. δ΄. ᾿ 
ἐκέκτηντο, καὶ τούτων τὰ πολλὰ πεντηκοντόρους" ὀψέ τὲ, μα Χφ. 

δ ἀφ᾽ οὗ ὑ ̓ 4ϑηναίους Θεμιστοκλῆς ἔπεισεν, Αἰγινήταις πο- Ὅλ. οδ΄. 
λεμοῦντας, καὶ ἅμα τοῦ βαρβάρου προςδοκίμου ὄντος, ἔς. ᾿ 

τὰς ναῦς ποιήσασϑαι αἷρπερ καὶ ἐναυμάχησαν" καὶ αὖ- 
ται οὕπω εἶχον διὰ πάσης καταστρώματαᾳ, ερ αὗτα 

(Ὅτι γε μόσεοι τὰ μὲν ναυτικὰ ὠφέλιμα ἦν, κατὰ γῆν δὲ ἀλβὲν 

ἀξιομνημόνευτον ἐπράχϑη.) 

αε΄. Τὰ μὲν οὖν ναυτικὰ τῶν Ἑλλήνων τοιαῦτα ἦν, 

10τά τε παλαιὰ, καὶ τὰ ὕστερον γενόμενα. ἰσχὺν δὲ περιε- 
ποιήσαντο ὅμως οὐκ ἐλαχίστην οἵ προσχόντες αὐτοῖς, 
χρημάτων τε προβόδῳ, καὶ τῶν ἄλλων ἀρχῇ" ἐπιπλέον- 

τεξ γὰρ τὰς νήσους κατεστρέφοντο, καὶ μάλιστα δάοι 

μὴ διαρμῆ εἶχον χώραν. 

6. Προρδοχίμον ὄντος] δεὰ τὴν ἐν Μαραϑώῶνι μάχην... ---- 7. ᾽Ἔναυ- 
μόχησαν) ἐ ν Σαλαμῖνι δηλονότι. 

. 11. Οἱ προσχόντες αὐτοῖς] οἱ προσχόντες τοῖς ναυτικοῖς. --- 
18. “νοὶ ἢ 
4ὐγ." Ροστγ. 

οὗ καταστρέφοντες ἢ οἱ καταστρεφόμενοι. (λ. Κασό. 
ΞΕ Ὅσοι μὴ διαρκῆ εἶχον χώραν] οἱ καταστρεφύμενοι 

᾿"» δέγοτρίανῃ οἧτοι μὴ διαρκῆ χώραν ἔχοντες, ἐπέπλεον πρὸς τὰς 

βαρ κα  ε δὴ Βδερ. (6.) Μοςξσα. 
Κερκυῤῥαίοις. Β. 1)8ῃ. Α]4. ΕἸοτ. 
ὰ. Βα5. τηᾶσρ. ϑίεριῃ. Αερχν- 
φαίαν, ᾳυοὰ ἔγιξίτα Θχοιιξαῦ 
ϑίθρῃ. 
“Ῥαῦτα γὰρ τελευταῖα. Ἀ. τ. γ. 

τὰ τελευταῖα. 
Σερατείας. (οὐϊοέβ, αὐ νἹἀοίαν, 

ΟΠΙΠ685, (655. ἀυρ. ΟΙ. Ρα]. Ἡ, 
ἜΒορ. (6.0 Α. σ. Β. στ. Ὁ. 1. Ἑ. 
ψίηά. Ατ, αἢγσ. ΠΏ 8η. ΑἸ]ὰ. ΕἸου. 
Β85. ψ411. στρατιᾶς. πργολβο ρα 
ἃ. δίερῃ. εἰ σθοο, ν. δ ς. 9. 
Ἐν τῇ Ἑλλάδι κατέστη. Α. κα- 

Ἐπ νν ,». τῇ Ἑλλάδι. 1. Ἑλλάδη. 
8. Εἴ τινες. Οδ55. Απρ. βη. 

Ὁ. ἙΣΝιαᾶ, οἵτινες. Ἐδάδη 50Υ1- 
Ῥίαγαα ἀϊνεγϑιίαβ α. 19. 

᾿Δφ᾽ οὗ. Ἀ. ἐπεί εχ ἰπίετρτοι. 
᾿ Αἰγινήταις. Ο. Αἰγινήτας. 510 1ι. 

ΟΜ ΐῖ. οἵ ἰεβίβ ΒΈΚκοτο δἰίαπι Ρα]. 

Αΐςπερ. 6. ὥςπερ, οἱ 5. ν, δἷ. 
τῖδη, αἷςπερ. ὥςπερ Ἔχ μῖρϑὲ εἰ- 
ἴδ Ἦ. 
αὗται. (855. Απρ. ϑη. ψιπά. 

αὐταί. Οδοῖογανα Ηδδοκίιϑβ που - 
Ῥαηοϊίοποπι ρΡτδθοβἀθπέϊιμι Ὧ1416 
816 ἱπιπιπΐαν!, υἱ σοπιπιαῖθ δηΐθ 
καὶ αὗται Ροβῖΐο ἱπησοτοὶ ὀψέ τὲ 
καὶ αὖτ. 

Οδρ. ΧΥ Ὕστερον. Ὦ.1. ὕστερα. 
Γενόμενα. Ἶ Γιγνόμενα Τδρο-- 

διιΐ οχ Οἷασ. ῃσὸο γενόμενα. 
γνΑ88. γιγνόμενα Ἀέξβ. ἄκεηκωι 
οοᾶϊσθο απηΐθ Π.ΚΟΥῚ δαϊτ, ο01141], 
ἴδοπι Ατιρ, Α. Β,. Ο. Ὁ. Ἑ. Ἐ.1. 
ψίπά. εὐ Μομ, γενόμενα, ᾳυοὰ 
χουν οοδνίπηιδ. 

Προσχόντες] 1ι. προςσχόντες. 
ΡαΙ. προςέἔχοντες. Π6 {110 ντἅ. ποῖ. 
“Ὅσοι μή. Μή ἀθεε1:}», ΑΥτ. ΟἸχ. 

ΑἸΙά, Β65. δ. (πῃ οοἁ. ἰαήτεη Β85. 
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ἢ 9. Κατὰ γῆν δὲ πόλεμος, ὅϑεν τις καὶ δύναμις πα- 
ρεγένετο, οὐδεὶς ξυνέστη" πάντες δὲ [ἦσαν], ὅσοι καὶ ἐγέ- 
γοντο, πρὸς ὁμόρους τοὺς σφετέρους ἑκάστοις" καὶ ἐκ- 
δήμους στρατείας [πολὺ ἄπο τῆς ἑαυτῶν) ἐπ’ ἄλλων κα- 
ταστροφῇ οὐκ ἐξήεσαν οἵ Ἕλληνες " οὐ γὰρ ξυνεστήκεσαν ὅ 
πρὸς τὰς μεγίστας πόλεις ὑπήκοοι, οὐδ᾽ [αὖ] αὐτοὶ ἀπὸ τῆς 

πορϑουμένας νήσους. --- 9. ὍΟσοι καὶ ἐγένοντο] πόλεμοι δηλονότι. 
(λ. 4υγ.) --- 3. Καὶ διδήμους στρατείας] τὸ ἑξῆς, καὶ [εἰς] στρα- 
τείας ἐκδήμους πολὺ οὐκ ἐξήεσαν, (λ. 4γ.) -τ Ἐε ᾿Εκδήμους 
στρατείας) οἷον ἐχδημοῦντες. (4ὐὖγ.) -- 5. Οὐκ ἐξήεσαν οὐκ. 
ἐξιόντες ἐποίουν. --- Οὐ γὰρ ξυνεστήκεσαν, - ὑπήκοοι) αἵ 
ἐλάττους πόλεις οὐ συνεμάχουν ταῖς μεγάλαις ὑπήκοοι οὖσαι" οὐ 
γὰρ ὑπήκουον. (λ. 40γ.) --- 6. ᾿4πὸ τῆς ἴσης] κατ᾽ ἐσότητα μι- 
γνύμενοι. (λΔ. Κασσ. ΧΑ, 5. ᾿ἡἀπὸ τῆς ἴσης] [λείπει τὸ] συν-- 

Ἰορίξιτ.) ΤΠ εξιιογαῖ δἰΐαπι ἴπ Οτ,, 
ἴῃ 410 ᾿πέρῦ νΘΥΞΙΙ5 αἀξουίρειιπη 
εβί. Μοβαχα. οὐκ εἶχον. Ὅσοι μή 
Δσηοβοιηΐ σοί χαὶ σοαΐο65, Υὶ 4]- 
16, 5.90], εὲ δα. ΕἸου, 1 ά. ποῖ. 
5. Πάντες γάρ. Οκ55. Ατρ. Α, 

πᾶντες δέ, αιοα ΡγοΡρατΐ ροΐεϑί, 
δ᾽ ἴβάθπι οοδά, τιοχ ἴῃ ξυνει- 
στήκ. ει ΄. 40. πξιρϑθας 

Ἦσαν, ὅσοι καὶ ἐγένοντο. ΟΥ̓. 
Β. (π σπο ὅσοι ἴῃ οσοηΐοχέιϊι 5ουῖ- 
Ῥίιτιπι 511}}}} δ τηϑυρ. αὐποίαξιηι. 
εδὶ δἀαϊΐο βῖσῃο γριὴ)ὴ 1. Ρ. ΑΥ. 
ΟἾγ, Πδη. ΑἸά. Β85. δα, (ἃ ηιιᾶ 
ΤΓΒΙ.5 αἸ55ΘὨΠῈ οοά. Βα5.) ΕἸοτ, 
ΤηδΥρ. ϑέ6ρΡΒ. ὅσοι ἦσαν καὶ ἐγέ- 
ψοντο; ἴῃ «8 βουϊρθιτα νἱγριι- 
Ἰδᾶτπὶ μοβὲ ἦσαν οο]] οσαπάδιῃ ριι- 
ἰαῖ δίερι. ΨψΙά, ποῖ. 
Καὶ ἐκδήμους στρατείας. Α. 

καὶ ἐκιδήμου στρ. Ο. (2) Καὶ δή- 
μους στρ. ῬΑ]. Η. Ἐθρ. (Ὁ) εὲ εχ 
Ἐπγοηδαῖ. Οτυ. καὶ ἐκὸ. στρατιᾶς. 

Πολὺ ἄπο τῆς, ἑαυτῶν ἐπ᾽ ἄλ- 
λων καταστροφῇ. ΑἸ]ο ογάϊπα, 
ἐπ᾽ ἄλλων καταστροφῇ ἄπο τῆς 
ξαυτῶν πολύ, βογρία ἰθϑηηΐηῦ 
πη ΟἹ. οὲ (455,, αιῖὶ ογ. πολύ. 
τὰ οἰἴδπι Ατιρ. Οπιπία μᾶθα νϑτ- 
μὰ ἀδβιιπὲ ἴη Α. Πολὺ ἄπο τῆς 
ἑαυτῶν οὐαῖτ! θη, Πολύ ἱπε-- 
ἸΌΥ 5080]. ΜῈ] Ἰβαίδηι θχρυβϑβὶλ 
. ὕ411ἃ. Οἱ. ποῖ, Απο δὐυιΐθηι βογὶ- 
Ρϑβίπιιβ ργὸ ἀπό. Υ. δὰ ο. 7. 

Ἔξηεσαν. (855. Απρ. ΟἹ, ὕεη, 
ΑΔ. ἐξίασιν. 

Ἐυνεστήκεσαν. (455. Ἀπ. Α 
ξυνειστήκεσαν. Οὐοά Ρ6Υ 58 ποπ 
ἀείθυπις δβϑὶ. Ὑ1α. 1. 5. Ρ. 228. 

Μεγίστας. Ματρᾷ. ϑἴερῃ, μεγά- 
λας, 6 ϑοῃομαβίδθ νϑυρῖβ. 

Ὑπήκποοι. Ατιϊσα! πα αὖ, αὶ 
νυϊσρο δυο νοοδθι]ο ΠΕΣ, 
οατὰ Οδ55. Απρ. ΟἹ. Α. ὦ 
ψεῦ; 1 ταις ΤΡ ΕΗ Ὁ. ἕὰς 
1,4. Μοη. Α14. ἘΊοΥ. Β85. ἤδϑδοῖκ, 
εὐ ΒΘΚΙς. ἀδ]ανίμηιβ5. Θ. ργδερϑῖ 
αἱ, 584. 51} νϑυύβ. Ὑ8118: ΜΔίεψμε 
ἐπῖτα αὐἰυετδιες εἰυϊαίες τπαχίπαβ 
σευ φοπδιγα ἐδατιέ. ϑΡΥΆ Ο. 8. 
16 ρίπλι5 οἱ δυνατώτεροι. π-προς- 
ἐποιοῦντο ὑπηκόους τὰς ἐλάσσους 
πόλεις. ϑομιοϊϊαβίαμι ἀνυπήκπκοοει 
πη ΠΡΥΎΟ 5ῖι0 ἱπνθη 5586 ΠΟ Υϑοὶθ 
5ΕΒΡΙΘΑΡΒΙῺΣ ἠριο Ὑ]ά, ποῖ. δὰ 
8.Π0]. 

Οὐδ᾽ αὖ αὐτοί. ΚΣ Αὐβ. εἵ 
1ῃ ἀλάγρ. Βερ. (2) οὐδ᾽ ἂν αὖ- 
τοί. Οοα. Β85. οἱ Γιατ, οὐδ᾽ αὖ 
αὐτοί. Ἐχ Α. Ὁ. οὐδ᾽ αὖ οὗτοι 
Ἰδιιά δῖ ΘΔ1}.," χιϊδὶ οἰΐαπι 1π [15 
οὐδ᾽ αὖ αὐτοί οεχθιαϊ. Μοβαα, 
οὐδ᾽ αὐτοί, ἴπ πιϑΥυϑ. γ0. οὐδ᾽ 
αὖ αὐτοῖς. Ἐχ πὶ οὐδ᾽ αὖ αὐτοί 
Ῥίδοθι Κιβίθιπακοσο, οὐδ᾽ αὐτοί 
αὐιΐθαι να]ραία αϑδὶ ϑουίρίιγα. 
Νο5 οὕτπὶ ΒΕΚΚΟΥΟ Κὶἰϑιθη δ Κϑυιιπ, 
5ΘΩΖΕΪΠΉΠΥ. 
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ἴσης κοινὰς στρατείας ἐποιοῦντο, κατ ἀλλήλους δὲ μᾶλ- 
λον ὡς ἕκαστοι οἱ ἀστυγείτονες ἐπολέμουν. 8. μάλιστα 
δὲ ἐς τὸν πάλαι ποτὲ γενόμενον πόλεμον Χαλκιδέων 
καὶ Ἐρετριέων καὶ τὸ ἄλλο “Ἑλληνικὸν ἐς ἐνήβοννα 

ὅ ἑκατέρων διέστῃ. 
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(Κωλύματα τῆς αὐξήσεως. α΄. Ἢ Περσῶν ἀρχή.) 

ις΄. Ἐπεγένετο δὲ ἄλλοις τὸ ἄλλοθι κωλύματα μὴ 
αὐξηϑῆναι, καὶ Ἴωσι προχωρησάντων ἐπὶ μέγα τῶν πρα- 
γμάτων, Κῦρος καὶ ἡ Περσικὴ ἐξουσία, Κροῖσον᾽ καϑε- Ὅλ. νη. 

λοῦσα καὶ ὅσα ἐντὰς “ἄλνος ποταμοῦ πρὸς ϑάλασσαν, ἔτ. τ : 
πρὸ Χρ. 

τελείας, δ. νῶν ἡ ἀπὸ τῆς ἰδίας οὐσίας ἕκαστος τὸ φϑάνον. (λείπ φμή. 
40γ.) --ο 3. Πόλεμον “Χαλκιδέων καὶ ᾿Ερετριέων ἐπολέμουν οὗ- 
τοι πρὸς ἀλλήλους περὶ τοῦ «Ἰηλαντίου πεδίου. (λ. 4ὖγ.) --- 5. : 
ἱἙακτέρων) τῶν “Χαλκιδέων καὶ ᾿Εφετριέων. --- “ιέστη] διεσπάσϑη, 
ἀνεχώρησεν, οὐ συνεμάχησεν" οὐ γὰρ, λέγει ὅτ, ἐμερίσϑῃ, ἀλλὰ ἀὐ- 
νοὶ Χαλκιδεῖς μόνοις ᾿Ερετριεῦσιν ἐμάχοντο. 
Ὃν. Κωλύματα μὴ αὐξηϑῆναη λείπει τὸ τοῦ. --- 7. Τῶν πρα- 
φράζων τῶν Περσικῶψ. τὸ ΜΙ » καὶ Ἴωσι Κῦρος ἐπεστράτευσε, 

᾿Κοινὰς ἡδούίων. Κοινάς ἐμ 
αοταῖ 1 πη Οτ., δὰ ἀεϊπαθ 1ἱμΐου 
ψΈυβιιβ δαξογίρειπη 6βὲ ροϑβὲ στρα- 
τείας. ΑΜοβὲ οἰΐαπι ἃ Ὁ. εἰ 1. 
Κοινῆς στρατιᾶς ἃ. Στρατιῶς 
νεὶ στρατιᾶς Ῥαὶϊ. Ἐ. Βερ. (6.) 
Ατ. ΟἾγ. Παπ. ΜΙ ου. 8118 : δογι- 
᾿ὙπιιπΕΥ ἜΧΕΤΕ ἐτεῖ εοπιρατγαδατπί. 
.»ϑιίάαβ ἴπ ἀπὸ τῆς ἔσης οὐπὶ 
εἀά.“ ὙΥΑ58.,,ϑιυΐάαε Κιιβίευ δ] 
Βαρεὲ στρατείας, νοῖῖ. εἀά. στρα- 
τιάς, ΡΙΌ. 41ιο ἔαιπθ Ῥογέι5 4ιιο- 
«16 τα ερθαὶ το ργαοδ ε ὈσῦΚ. 
Υ. δὰ ς, 9. 

Κατ᾽ ἀλλήλους -- ἐπολέμουν. 
ἬἭδεο. ομληΐα οπ. Τ). 

Γενό ἔνον ἅς. Ώ. 

Τὸ ἄλλο Ἑλλ. Ἐ. 6. Ο) τὸ ἄλ- 
λον Ἕλλ. Υ͂. δὰ ο. 1. 

κ" ΧΥῚ. ᾿Ἐπεγένετο. Τα ΕΙ. 
Ῥαῖ. ε, γαῖ. δε: (6. Η. σι. 

οϑάι. (ἴηι οὐΐα5 πιᾶτρ. γρ. ἐπε- 
καὶ καὶ οι. υἱϑύαιθ Αὐ. Ογ. 
ΒεΚκ. Ἐπεγίνετο Οα55. Ατιρ. Α... 
γα]ρο ἐπεγίγνετσ, τ Ἀμμ βογνανῖς 
Ἦδδοῖς.. ᾿. 

. οὐ, Βα45. 
ὙΙ4. ποῖ, διορᾷ. 

μοίρα τεἄϊλλοϑθε. Α. ομι. ἄλλοις 
τε δχθροὲ ἄλλοθε ἄλλα τε. Ἑ. 
ἄλλοϑεν παβεῖ; «ιοὰ 5β8ᾶηθ6 ἀὰ 
βϑηβίηι τηθχίπιθ μἰϑδοαῖ. Ηΐϊης 
811 : αἰϊὲᾳ αἰμσιάε, ας. (2) οι. 
τε. 
Κωλύματα μὴ αὐξηϑῆναι. Ἀερ. 

(6.) Η. γαῖ. 1, Β. κολυματατοῦ 
αὐξηϑῆναι, ΑἸα. ΕἸοΥ. Βα5, οἄ, 
(ἃ ψιια ἀἰββθηθε ςοά. Βα5.) πιϑυρ. 
"ϑίερῃ. κωλ. τοῦ μὴ αὐξ., φιοά 
δχ ϑοποιϊαβίαθ ,ϑαποίδιίομθ ἦν. 
τερϑῖϊ, Τὰ Α, μή, ἄξοββο νἱαοίαγ. 
γιὰ, ποῖ. 

Καὶ Ἴωσι. προ νοΡα ροβί 
πραγμάτων {ταπϑροιῖξ Μνδθο. 
Προχωρησάντων. ΟἸ. Θχ ειποπά,, 

ΟΥ̓ 6η, Η. εἰ οα, Βᾶ85. προςχωρη- 

. σάντων. 
Κῦρος. Ἑὰ. Β45. τπιδῖουϊ ἀ15- 

τἰποίΐομθ Ῥοϑβί πραγμάτων Ροβ]- 
ἰὰ ροβξὲ Κῦρος δααϊξ γάρ, φαοά 

δχ δπιομᾶδί. μαρϑί. 

᾿Ἐξουσία. 1ἴα (855. Αἰν. ΑΙ. 
γε. Α. Ῥσοντρ. βασιλεία, φασᾶ 
ΘΒ τἀ ϊσδηλιι5. 
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, ἐπεστράτευσε, καὶ τὰς ἐν τῇ ἠπείρῳ πόλεις ἐδούλωσε" 
Ὅλ. δεῖ, Δαρεῖός τε ὕστερον, τῷ Φοινίκων ναυτικῷ κρατῶν, καὶ 

ἔς δ΄ “τὰς νήσους. 

πρὸ ἘΝ 
υξβ΄. 

(β΄. Οἱ τύραννοι.) 

ιζ΄. Τύραννοί τε ὅσοι ἦσαν ἐν ταῖς Ἑλληνικαῖς πό- 

Ζεσι., τὸ ἐφ᾽ ἑαυτῶν μόνον προορώμενοι ἔς τε τὸ οἰδές δ᾽ 

καὶ ἐς τὸ τὸν ἴδιον οἶκον αὔξειν, δι’ ἀσφαλείας ὅσον ἐδύ- 

ψαντὸ μάλιστα τὰς πόλεις ᾧκουν" ἐπράχϑη τε οὐδὲν ἀπ᾽ 
αὐτῶν ἔργον ἀξιόλογον, εἰ μὴ εἴ τι πρὸς περιοίχους τοὺς 

᾽ -" [ ον ω ᾿ Ὑ Λ . " -" ν» ’ 

αὐτῶν ἑκάστοις" οἵ γὰρ ἐν Σικελίῳ ἐπὶ πλεῖστον ἐχώρη-- 

Αροῖσον καϑελών" καὶ τὰ ἑξῆς. --- 3. Καὶ τὰς νήσους] ἐδούλωσεν 
ἀπὸ "ποίνου. ἘῈ λέγει δὲ Χίον καὶ Σάμον. (4ὑγ. Ῥοστγ.) 

ἐζ΄. 56. Ἔς τε τὸ σῶμα] ἔς τε τὸ φυλάσσειν τὸ ἴδιον σῶμει. (1. 
Αὐγὴ -- 7. Μάλιστα) τὸ μάλιστα ἀντὶ τοῦ ἀκριβῶς λαμβάνει ὁ 
Θουκυδίδης. [τὸ δὲ ὑπερβατὸν οὕτως, τύραννοι τὰς πόλεις ᾧκουν. 
(1. “40γ.}} -- 9. Οἱ γὰρ ἐν Σοιελίᾳ] τὸ γὰρ ἀντὶ τοῦ δέ. 5. Οἱ 
γὰρ ἐν ΖιᾺ,} οὐ λέγω περὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ" οἱ γὰρ ἐν Σικελίᾳ ἐπὶ 
πλεῖστον, παἱ τὰ ἑξῆς. (1. 4ὖγ.). --- Ἐπὶ πλεῖστον μὰν δυνά- 

᾿Επεστράτευσε. Ἦσα νεΥριπὶ 
Ῥοϑβὲ καϑελοῦσα Ῥοηϊξ γα5Ό. 

Ζ]αρεῖός τε. Ε. (9) Η. αι. Τε. 
ΟΥ. 1. Ρ. Ζ. δέ. Τὰ χὰ. δὲ ἴῃ 
ν ῦβε Ἰθρίτατ, 568 τὲ βιρτα βουῖ- 
ΡῬίυπι 6ϑῖ, 

Τῷ Φοινίκων ναυτικῷ. Α. τῷ 
Φοινίκῳ ναυτ. Ο. τῷ Φοινικικῷ 
ναῦυτ.». Ἴη ΠΥ. νεζο Φοινίκων. 
Ἡ. 1. Τουβ. τῶν Φοινίχων ναυτ. 

Οαρ. ΧΥ͂ΙΙ, Τύραννοί τε. (58. 
Αιιρ. Α. Ο. οοά, Β48. Γϑιγ. Εἰ. 
ϑοΥριατατα, Υδσθρίπι5 ΡΥῸ νπ]ρ., 
τύραννοι δέ. ΟἿ. 1. χ. Ρ., 291. ἢπ, 
ϑίδιϊηι ὃ ὅσοι οι. 1. ἡ 
Ἔφ᾽ ἑαυτῶν. Ο. ἀφ᾽ ἕαυτ. 
Ἐς τὸ τὸν ἔδιον. Οοά. Β85. 

ἐς τὸν ἴδιον. Ν 
“ι᾿ ἀσφαλείας. ΤδΘπιοτα ἐθπΐδξ 

Τμπααν. ϑρ1011, οὐξ. Ρ. 1. 
᾿Ἐδύναντο. 815 απ νοσοπὶ 

δουϊρίαπι οχῃίρθηΐ (δ55. Απρ. 
Ψεη. Α. Ο. Ῥᾳ]. ναι. 10, Τιδυγ. 
τ. νἱπά. Μοβαμ. πὶ. οοά, Βᾶ8. 
Ψυ]ρο ἠδύναντο. Υἱὰ. 1. 1. Ρ. 
226, Ῥγδεΐίθσθ ρμοβὲ ποὺ νϑύβριιηι 

ψῈ]ΡῸ ῬΟΥΡοΥϑηι σοΙΊ 8 ΡῬΟΏΠΙ, 
αιοα βα]ΐθι Ῥοβὲ μάλ. 60]10-- 
οαπάππι ογϑῖ, 
Ἐπράχϑη τε. Οδ55. Ε. Τιαιτ. 

ψίηα, ἐπράχϑη δέ. 
Οὐδὲν ἀπ᾿ αὐτῶν ἔργον. Οτ- 

ἄο νευβθουιπι, {61 ΓΘ δα τιν 1115, 
Βιρρθαϊίαιμοῦ ἃ (855. Αἰ, Α. 
Πα. Ε΄. Τιδαγ. ὙΙπᾶ, Βδ85. (92), 6 φαυ:- 
Ρὰβ τπητι5 Ο, ἔργον οτατθ1:. ΨῺ]- 
8ο ἀπ᾽ αὐτῶν οὐδέν. 6 ἀπό 
νἱὰ. ποῖ, 

Εἰ μὴ εἴ τι. ΑἸτοσιπι εἰ ἰ ἰσηο- 
γαῖ ΟἹ; Ψψεη. Ῥα]. Ε, Βθρ. (6.) 
Η. στ. Ὠ. 1. 1δυγ. πιδΥρ. ϑίερῃ. 
ἀοἔθηαϊῦ πη Αοὐς. Μομπδοο. 1.11. 
8. ῶ. Ῥ. 212. Θο6]1ογ., Γιαἰϊπο-- 
Τὰ τιϊδὶ δὲ φμϊά σΟΠΊΡΔΥΔΗ5. 
8118 νιϊδὲ αἰϊφμϊά ᾿α]οὶ. 

Τοὺς. αὐτῶν. ῬΟΥ βρίσίδσαπι 16- 
Ὠδπὶ νου. αὐτῶν 5ουρθιηΐ (885. 
Απρ.. ΟἹ, γοη. Ἀδρ. Οτ. πα, 
Αὐ, Ομγ, Το, ΟἸήπι αὐτῶν (οἔ, 
ΕδυΥ. βουιρὶ. αἰβοῦ, 1, 1. Ὁ. 591. 
544. Βυϊίπι. δὰ Π θη, Μ|ὰ. Εχο.) 
ΟΔρ. 16. Ἰορίπιι5 πρὸς ὁμόρους 
τοὺς σφετέρους ἑκάστοις. 
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σαν δυνάμεως. 2. οὕτω πανταχόϑεν ἡ Ἑλλὰς ἐπὶ πολὺν 

χρόνον κατείχετο μήτε κοινῇ φανερὸν " μηδὲν ἘΞ χατερ- 
γάξεσϑαι, κατὰ πόλεις τε ἀτολμοτέρα εἶναι. 

( Τῶν τυράννων καταλυϑέντων γίγνονται οἱ “Μηδικοὶ πόλεμοι καὶ 
ἔπειτα διαφοραὶ “Μακεδαιμονίων καὶ ᾿ϑηναίων τῶν τῆς ἄλ- 
λης Ἑλλάδος προεχόντων.) 

τη. Ἐπειδὴ δὲ οἵ τε ᾿ἀϑηναίων τύραννοι, καὶ οἵ ἐκ 
δτῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἐπιπολὺ καὶ πρὶν τυραννευϑείδης οἵ 
πλεῖστοι καὶ τελευταῖοι, πλὴν τῶν ἐν Σικελίᾳ, ὑπὸ Δακε- 
δαιμονίων κατελύϑησαν" (ἡ γὰρ “ακεδαίμων μετὰ τὴν 

φτῆσιν τῶν νῦν ἐνοικούντων [αὐτὴν] ΖΙωριέων ἐπὶ πλεῖ-- 
στον ὧν ἴσμεν χρόνον στασιάσασα, ὅμως ἐκ παλαιοτάτου. 

μξως] ἤγουν πλείονα δύναμιν περιεβάλοντο. --- 8. ᾿Δτολμοτέρα εἷ- ᾿ 
ψαι) κατὰ κοινοῦ τὸ κατείχετο, 

΄ ᾿ , Μ ᾿ ΄ ᾽" ᾿ » “ 
,,, “ἢ. 5. Καὶ πρίν] ἤτοι καὶ προτερον" δηλονότι πρὸ τῶν ἱ τῆς 
᾿ἀϑήνης ἱ τυράννων. λέγει δὲ πλείστους εἷναι τοὺς ᾿Αϑηναίων τυ- 
ράννους, καὶ αὐτοὺς τελευταίους καταλυϑῆναι ὑπὸ Λακεδαιμονίων. 
6. Πλὴν τῶν ἐν Σικελίᾳ] τυράννων" οὗτοι γὰρ ὕστατοι κατελύϑη- 
σαν ἁπάντων. -- 7. Ἢ γὰρ Λακεδαίμων] ἡ σύνταξις, ἡ γὰρ Δ4α- 
κεδαίμων ἐπὶ πλεῖστον ὧν ἴσμεν χρόνον στασιάσασα, πρὸ τῆς τῶν 
ἩἩρακλειδῶν καϑόδου δηλονότι, ὅμως μετὰ τὴν πτίσιν τῶν νῦν ἔνοι- 
κούντων αὐτὴν ΖΙωριέων εὐνομήϑη. --- 9. Ὅμως ἐκ παλαιτάτου καὲ 
εὐνομήϑη) πόϑεν, φησὶν, οἱ “ακεδαιμόνιοι τοὺς τυράννους κατέ- 

9. Οὕτω. Ἀ. οὕντω. Τ)εΐποερ8 Ἐν Σικελίᾳ. Ἀε8. (6.) ἐν τῇ 
ἐπ Ο. δα πανταχόϑεν αἀιιρτίαραιϊ ὑ Σικεῖλ. ϑιαϊϊαι 8, οὲ ἢ. ὑπὸ 
βἰδηιτι δἀβοσίρίιπι βοῦ, 
“Φανερὸν μηδέν. ΟΑ55. Ατρ. ΟἹ. 

γε. Α. φανερὸν οὐδέν. Ο. μη- 
δὲν φανερόν. Οὐδέν ποι ἀδπιηδΐ 
ἩδΥπιδηλι5. οἵ, ποῖ. 

“Κατεργάξεσϑαι. Ὦ. 1. κατερ- 
γάσασϑαι. ᾿ 

᾿ ᾿Ατολμοτέρα. Ὦ. ἀτολμητέρα. 
οϑαιι. ". Ατ, ΟἸγ, Πθδῃ. πιᾶυρ. 

ϑίβρῃ. ἀτιμοτέρα. Τὴ Πδπη. ἔδπιθι 
γθ6ο. τπδὴι. ἀτολμοτέρα τοβηχιξ, 
εὐ ἴπ Μοβαι, τηϑύρ. δχϑῖδὶ γρ, 
ἀτολμοτέρα. Μιὰ, ποί, ΄“ 
Οδρ. ΧΥ͂ΠΙ. ᾿Επειδὴ δέ. ΑΥ. 

ΟἾγ. Ῥδμη. ἐπειδή τε. Αὐηρὶς 
μαδο εἱ βθαιθηια Ηργπιορ, περὲ 
μεθόδου δεινότητος ο. 4. 

Οἱ ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος. Ποὰ. 
Βα65. ἐκ οπιτις, Ο. (2) Ἑλλάδος 
8. ν. 81], πιϑιὶ, βοχίρίυπι μαρεΐ. 

τῶν ΛΜακεδ. : 
Κτῆσιν. Μαυϊραίτιμι (εἴ ΒΕΚΚὴ 

Ἀτίσεν ἴπ πτῆσιν τανιϊαυὶ 1ιιϑ5θυαπξ 
(855. Ατισ. ΟἹ. γεπη. Α. Ὁ, Ἐ᾿ 
Ἀδς. (6.) Η. Μαῖ, τ, σοά, νοΐ- 
ϑίθρῃ., Ου. (π᾿ 4τὸ δπιθπιϊδίαπι 
εβί πτίσιν,) 1). 1. Εἰ, Ψ πὰ, Μοβαιι, 
}. ΑΥ. Οἰγ. δη. αβο. τύ. 
ΑἸΙὰ, Ὑίη. Τυ5. Ηδβδοκ. Ὑ11ὰ: 
Ῥοδέ αἀδοεδδίοτιεπι Π)οτίςοτιεπι, φιΐ 
σιμτις ἐαπι ἱποοίπί, Ὑιά. τοῦ. 
᾿Ἐνοικούντων αὐτήν. ῬαΪ. αὐτήν 

ὁπι., ὕοη, ρΡοβὲ Ζζίωριέων οΟἸ]]οσαΐ, 
Ἠεγπιορ. 14. ἐν αὐτῇ Ῥτο 6ο Βα- 
Ῥοῖ, ὑπᾶθ πος ρτοποπιθη, αιοᾶ 
βαθρίιϑ, τὸ α. 26..,, ἃ ἱπίθυρυδ- 
Ἐθ015. δαϊδοίιπι νυἱάθθίηιβ, 5ι1- 
βρϑοζιπι ἢί, 

Ὧυνν ἴσμεν. Ὧν ἄξεει Β. 
Παλαιοτάτου. Τα Οδ55. Αι. 
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πρὸ᾽ ἱ. καὶ εὐνομήϑη καὶ ἀεὶ ἀτυράννευτος ἦν ἔτη γάρ ἐστι μά- 
οὐδ ας ὑπὲ τϑ λιότα τετρακόσια καὶ ὀλίγῳ πλείω ἐς τὴν τελευτὴν τοῦδε 

πρὸ ἄς, τοῦ πολέμου, ἀφ᾽ οὗ “ακεδαιμόνιοι τῇ αὐτῇ πολιτείᾳ 

μκν χρῶνται" καὶ δί αὐτὸ δυνάμενοι καὶ τὰ ἐν ταῖς ἄλλαις 
Ὅλ. ἐξ. πόλεσι καϑίστασαν ") μετὰ δὲ τὴν τῶν τυράννων καταλυ- 5 

ἔξ ΡΝ ὅιν ἐκ τῆς Ἑλλάδος, οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον, καὶ ἡ 

ΩΝ ἄρ, ἐν Μαραϑῶνι μάχῃ Μήδων πρὸς ᾿4ϑηναίους ἐγένετο. 2. δε- 

φι΄. κάτῳ δὲ ἔτει μετ᾽ αὐτὴν, αὖϑις ὁ βάρβαρος τῷ μεγάλῳ 

ἣ Ἧς οβ. στόλῳ ἐπὶ τὴν “Ελλάδα δουλωσόμενος ἧκε" καὶ μεγάλου 

᾿ πρὸ Χρ. κινδύνου ἐπικρεμασϑέντος, οἵ τὲ “ακεδαιμόνιον τῶν ξυμ-᾿ 

ὺ υἿ. ὶ πολεμησάντων Ἕλλήνων ἡγήσαντο δυνάμει προὔχοντες, 

Οἱ. οε. αὶ οἱ ᾿Αἀϑηναῖοι, ἐπιόντων τῶν Μήδων, διανοηθέντες 

«ἐχλιπεῖν τὴν πόλιν, καὶ » ἀρ  ἠῤδνδαν μας... ἐς τὰς ναῦς 

λυσαν: ἐκ τῆς εὐνομίας καὶ τοῦ ἀεὶ τῇ αὐτῇ πολιτείᾳ χρῆσθαι" 
ἀφ᾽ ουΐ “Ιακεδαιμόνιοι --- (Βασ.) -- 2. ̓4φ᾽ οὗ] γράφεται καὶ ἃ, ἢ 
εἰς ἃ υ ἔτη οἱ Δακεδαιμόνιοι" τουτέστιν ἐν οἷς, ἔτεσιν. (Βασ.) --- 
8. Τῇ αὐτῇ πολιτείᾳ] τῇ ὀλιγαρχίᾳ, τῇ γερουσίᾳ. (λ. 4ὐγ.) -- 4. 
Τὰ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι καϑίστασαν εἰς τάξιν τινὰ καὶ κατά- 
ὅτασιν ἔφερον τὰ πράγματα, τὰς τυραννίδας καϑαιροῦντες. (λείπ. 
“ὖγ.) --- 12. Διανοηϑέντες] οὐχ ὅτι διανοηϑέντες οὐκ ἐποίησαν, ἀλλὰ 
ϑαυμάζει, πῶς ὅλως διενοήϑησαν. (λ. 4ὐγ.) --- 18. ᾿ἀνασκευασάμε- 

᾿ΟΘ61]., 

ΕΙ. Α. 6. οοἄ. Βα5. Τϑυγ, ΟΥ. 1. 
Ια, Αν. ΟἸγ. Π 8ῃ. τᾶυρ. ϑίΘΡΉ. 
Τιι5. ὑτο παλαιτάτου, φιοα Ηρτ- 
ΤΠΙΟσΘΠ65 Παρεΐ ο. 14. ΥἹἱά. ποῖ, 
δὰ ο. 4. 

'Δεί. Ῥαὶ. αἰεί. Ὑ]ά. δὰ ο. 2. 
Μάλιστα τετρακόσια. ῬΑ]. μά- 

λιστά τε τετρακ. Ο. ρΡτῸ τετραπό- 
σια ῬΥδορε  Π θταπι ὕ, 4αδετῖάθηι 
δΙσΠοδῖ, 4114 ἐσεεεπίΐ νου ϊῦ, 
ΕΥΥοΥσα, πὸ ν᾽ είν, ϑι απ Ροβὶ 
γε. ὀλίγα ΘΧὨΙΠ]οῦ, 

'4φ᾽ οὗ. ϑομο αβϑίθβ Βδβῖϊ, 16-᾿ 
οἰϊοπαβ ἅ εἱ εἰς ὃ ἅ Το ἐπιοσϑΐ. 

ὕπἀθ Ἡ. εὖ 1ι. ἃ ἀφ᾽ οὗ. Μοι. 
». ἀφ᾽ οὗ οπι. 

«Τακεδαιμόνιοι τῇ αὐτῇ πολι- 
τείᾳ. 1ι. οἱ Τιδυγ. οἱ “ακεδ. τοι- 
αὕτῃ ποῖ. Ιάἄσπι ἴπ Ο. Ἰερὶ ἀϊοὶε 

αυπὶ 6 Βερ. ΠΚοσιις 
ὁποῖοί ἀφ᾽ οὗ Λακεὸ. αὐτῇ πολι- 
τείαδηβεβομίμπι οἱ ααα, οἰΐδμιν ". 

Χρῶνται. Απϊῖε Β οἴ51ς, δὲ ΟἹ]. 
1816 μῖς ῬϑυθῃἝη 6515 δ θθϑιατ. 

Τὴν τῶν τυράννων κατάλυσιν. 
Αὐπσυϊιην τῶν οαπταπὶ Οὐ. ἢ). 
ΑΥ. ΟἸγ. Π)η. Ὑ14, ποῖ. δα ς. 
19. ἴῃ ρυϑθοθά, δέ ΠΟΙ] Πδδυουο. 
ΨΙα. ποῖ. 

μήδων. τ. τῶν Μήδων. 

9, Ἧκε. Ἦοο, αιοᾶ αἰ ιιαπίο 
ΘΧα 5: {115 νἰἀοραίαν, ΒΌΡΡΘαΙ- 
Ἰάγπηῦ (855. Απρ'. οὐ Ῥτὸ ναΐρ- 
ἦλϑε ν. ὟΙ, 8..ὄ σι: ὙΠ, οἱ. εἴ 
νδυῦ. Ἰθοῖξ, Βομ ποία. δα ΧΟΠΟρ]. 
Ὅγτορ. 1Π1,. 5, 48. Ηοοσ ομΐμι 
ν ΥΡιπ ἱτπη ρου ἔθοϊο βἰπλι} δου δῖ. 
ΣΟΕ]ΟΠ ΠῚ ΕΥΙΡ τ, 10 ΘΠ ΡΟΥΘ 
δριιὰ Τππιο. οαγεῖ. 

“Μακεδαιμόνιοι. Α΄. ΟἸγ. Πελο- 
ποννήσιοι. 

τῶν Πὴήδων. Υἱπᾷ. τῶν δήμων. 
᾿Επλιπεῖν. Οδ55.. ἐχλειπεῖν. ο΄ 



π. ὦ δὲς ΄ ὡν} 

᾿ΠΡΟΟΙΜΙ͂ΟΝ. ΚΕΦ. «ἡ. 

ξοβάντες, ναυτικοὶ ἐγένοντο. κοινῇ τὲ ἀπωσάμενοι τὸν 

βάρβαρον, ὕστερον. οὐ πολλῷ διεκρίϑησαν πρός τε ᾽4ϑη- 
 φαίους καὶ “ακεδαιμονίους οἵ τε ἀποστάντες βασιλέως 
Ἕλληνες καὶ οἵ ξυμπολεμήσαντες " δυνάμει γὰρ ταῦτα μέ- 

δγιστα διεφάνη ἴσχυον γὰρ οἵ μὲν κατὰ γῆν, οἵ δὲ ναυ- 
σί. 8. καὶ ὀλίγον μὲν χρόνον ξυνέμεινεν ἡ ὁμαιχμία" 
ἔπειτα διενεχϑέντες οἵ “ακεδαιμόνιοι καὶ ᾿4ϑηναῖοι, ἐπο-- 
λέμησαν μετὰ τῶν ξυμμάχων πρὸς ἀλλήλους" καὶ τῶν 

- ἄλλων Ἑλλήνων εἴ τινές που διασταῖεν, πρὸς τούτους ἤδη 
10ἐχώρουν: ὥςτε ἀπὸ τῶν Μηδικῶν ἐς τόνδε ἀεὶ τὸν πό-- 

λεμον, τὰ μὲν σπενδόμενοι, τὰ δὲ πολεμοῦντες ἢ ἀλλή-- 
λοις, ἢ τοῖς ἑαυτῶν ξυμμάχοις ἀφυδερμέμαις. εὖ παρε- 

908 
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ψοι] τὰ σχεύη ἀναλαβόντες. (λ. 4ὐγ.) --- 9, Ζιεκρίϑησαν] οἱ ἝἜΔλ- 
ληνες. (λ. Κασσ. 40ὑγ. Γ.) --τ " Πολλῷ διεκρίϑησαν) χρόνῳ διέστη-- 
σαν. (Κασσ. Γ΄.) --- 4, Οἱ ξυμπολεμήσαντες] τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις καὶ 
«Δακεδαιμονίοις. (1. 4ὐγ.) --- Ταῦτα) τὰ πράγματα τῶν ̓ ἡϑηναίων 
καὶ τῶν «Ιακεδαιμονίων. (λ. “40γ.) --- 6. ἱὉμαιχμία] ἡ ὁμαιχμία ἐκ 
τοῦ ὁμοῦ καὶ ἔχω, ἢ μᾶλλον ἐκ τοῦ ὁμοῦ καὶ αἰχμή. (Βασ.) --- 7. 
Ἔπειτα δὲ διενεχϑέντες ἡ μὲν ἀκριβὴς αἰτία τῆς μάχης οὐ φέρε- 
ται, πόϑεν ἐγένετο" δεῖ δὲ εἰδέναι ὡς μετὰ τὸν "Μηδικὸν ἐγένετο 

» καὶ ἔστε μία ὧν μέμνηται ὁ συγγραφεὺς ἐν τῇ πεντηπον- 
Ἰοίδι. (λ. Α4ὖγ.) --- 8. Μετὰ τῶν ξυμμάχων) τῶν ἰδίων δηλο- 

μεν, τουτέστιν, ἔχοντες οὗτοι τοὺς συμμάχους, κἀκεῖνοι τοὺς 
ἐδίους. (λ. 40γ.) -- 9. "- ἀμνναῖεν) διανεχϑεῖεν 7 στασιάζοιεν πρὸς 
ἀἰδήλονε, 

᾿Εςβάντες. ϑῖ5 (δ85. Απρ, 6. 
1,8ιν. Ὑίμα. βουίριαπέ, Ὑαϊδοὸ 
(Βδδοξ. Βεκκ.) ἐμβάντες. Οέταπι- 
4.86 νοθυη ΐα α1ο],) ν᾽ ἀβΒἰπλι8 
ἴῃ ποίϊβ δὰ 1Υ͂, 25. 

᾿Εγένοντο. σ. ἐγένετο, ον 5. ε. 
οΚοινῇ τε. ΤῈ οπι. Α. 

᾿ “ιεκρίϑησαν. Ἐ,, διεκάϑησαν. 
, Βασιλέως. σι. Υϑη. τοῦ βασι- 
λέως.. "Σ Ἔ Ξ 

Μέγιστα διεφάνη. ϑίερμαπιβ 
ἐξ Ἢ μέγ. δὴ ἐφάνη. Ὑιὰ, ποῖ. 

"Ἔπειτα. δ υῖρο (Ηδδοκ. ΒῈκΚ.) 
ΠΡΟΒὲ ἔπειτα δἀαϊξογ δέ, «ιποά 
ς.. δυο Αὔρ. (. Β85. Οὐ. οἵ 
'ϑαϊά, ἴῃ ἐχμία («τι ρμβι]ο- 
᾿δηῖθ πγ1816 ἐς μρῆ Βα 61) ομιΐ-- 
οἴπιιβ, ὙἹὰ, δα ὙἹρ. Ρ.. 552. Βτο- 

ἄον. δα Ηοΐ]πι. γαῦβ. 1) 55. οἵ 
Ιηὰ, 5. ἔπειτα. ι 

Οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ ᾿4ϑηναῖ- 
οι. ἘἈερευτοσ νὰϊσὸ (Βδδοκ. 
Β6ΚΚ.) ἀγεϊσα]ι5 δηῖο ᾿4ϑηναῖοι, 
αιεπὶ ἱριογδηξ (855, Αι, γαῖ, 
ορά. Βα45. συ. 1. Γδαγ, ὅ55Ν, πῃ 
ὁμαιχμία. Μία. ποῖ. δὰ ο. 

᾿Επολέμησαν. α, ἐνῥδμεϑ,. 
Εὖ τινὲς που. αι. Ἡ, Ἀ6ρ.(6.) 

οἵ τινές που. Υ. δὰ ς. 14. 
Πρὸς τούτους. Ηδεο Ρ15 5Ξοτῖ- 

Ρία ὄχμῖροὲ Α. 
Τοῖς ἑαυτῶν. ΟἹ. τοῖς αὐτῶν. 
Εὖ παρεσκευάσαντο. Β85. εὐ-- 

παρεσκευάσαντο. Οτ. εὐπαρε- 
σκευάζξοντο, ει ἰμΐοῦ νϑύϑβιιβ σαν. 
Ο. εὖ παρεσκευάσαντο, 5εὰ 5. ν. 
70. 
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σχευάσαντο τὰ πολέμια, καὶ ἐμπειρότεροι ἐγένοντο; με- 
τὰ κινδύνων τὰς μελέτας ποιούμενοι. 

(Ὅπως ἑκάτεροι ἦρχον τῶν ξυμμάχων.) 

ιδ΄. Καὶ οἵ μὲν “Αακεδαιμόνιοι, οὐχ ὑποτελεῖς ἔχον- 
τες φόρου τοὺς ξυμμάχους, ἡγοῦντο, κατ᾽ ὀλιγαρχίαν δὲ 
σφίσιν αὐτοῖς μόνον ἐπιτηδείως ὃ ὅπως πολιτεύσωσι ὅερα- 5 

’ 9 » ΌΝ - » ’ -" ΄ 

πεύοντες᾽ Αϑηναῖοι δὲ ναῦς τε τῶν πόλεων τῷ χρόνῳ 
παραλαβόντες, πλὴν Χίων καὶ Λεσβίων, καὶ χρήματα 
τοῖς πᾶσι τάξαντες φέρειν. καὶ ἐγένετο αὐτοῖς ἐς τόνδε 

ι΄. Ἔχοντες, φόρους] τὸ ἑξῆς, ἔχοντες φόρους οὐχ ὑποτελεῖς, 
τοὺς “ξυμμάχους ἡγοῦντο. (1. Κασσ. ) --4. Τοὺς ξυμμάχους ἡ ἡγοῦν- 
τοὶ ἀντίπτωσις, ἀντὶ τοῦ τῶν ξυμμάχων. ὃ. "" ᾿Ηγοῦντο)] αὐτῶν. 
(Κασσ) -- τὲ Χατ᾽ ὀλιγαρχίαν] οἱ «ακεδαιμόνιοι μὲν ὀλιγαρχίας 
μᾶλλον ἐν τοῖς συμμάχοις καϑέστασαν, ᾿ἡϑηναῖοι δὲ δημοκρατίας, 
καὶ φόρους ἐξέλεγον. (Χασσ.) -- 5. ΖΣφίσιν αὐτοῖς -- ϑεραπεύον- 
τες} ὅπως αὐτοῖς τοῖρ “4ακεδαιμονίοις͵ ὁμοίως πολιτεύεσϑαι ἀνα- 
γπασωσι, ϑεραπεύοντες " αὐτοὶ δηλονότι οἱ «“Πακεδαιμόνιοι. [τὸ 
ἑξῆς, ϑεραπεύοντες δηλονότι συμμάχους τοῦτο μόνον, ὕπως πολι- 
τεύσωσιν ἐπιτηδείωρ σφίσιν αὐτοῖς" τουτέστι κατ ὀλιγαρχίαν. (λ. 
Κασσ.}) ἘΞ ἢ ἐπιμελούμενοι οἵ «αχεδαιμόνιοι ὁμοιωϑῆναι, [" τοὺς 
ξυμμάχους κεἰ αὐτοῖς τοῖς «“Ἱακεδαιμονίοις διὼ τὴν ξυμμαχίαν κατὰ 
τὴν ὀλιγαρχίαν. (}.)-- ἧ: ΠΙαραλαβόντες] ἡ ἡγοῦντο δηλονότι. (λ. Κασσ.) 
Πλὴν Χίων καὶ Δεσβίων] ὡς δυνατῶν ὄντων ὕστερον δὲ καὶ τού- 

Ψεη. Ῥα]. 10, γαῖ. Γπιρα, (ἀρυᾶ 
Ὑνγίίοηρ. ΕΘ]]. Πἰδῦουσ, Ρ. 562.) 

ἹΜετὰ --- ποιούμενοι. ., ῬΙυ- 
ἕαγοι. ΜοΥ, 79. δὲ ππο βρθοίαξ 
γὴν, 848... ΥΥΑΘ8. .,1πιϊξαΐιι5 δϑῇ 
Τοηγ5. Ηδ]. Απτΐαιι. οι. 1. 
Ῥ. 20,“ ΥΥΥΤΤΕΝΒ. δὰ ΡΙεὲι. 1. ἃ. 

ἀρ. ΧΙΧ, Καὶ οἱ μὲν Μαπεδ. 
-- ἡγοῦντο. Τιαιἀδηίιν μααο ἴπ 
Βδῖκ, Απϑοαά, 1, Ρ. 147, 

Φόρου. Ιῃᾳ (58. ἃ ΡΥ. Π181, 
φύρους 5ογἱρίππι Γι ΐ556 ν᾿ ἀθίαν, 
ὩΒΎΩ ΘΥΆδιιΠΊ σὲ 8] αι ροϑβὲ ὅ. 
φόρους ρΥϑερδπὶ δἰΐδην Αἰ. Ο. 
11, (ῃὶϊς ἃ Ργ, πι8}.} 856, τη δΥ δ. 

ϑίθρ}ν. 8010]. Αἱ νἱά. ποῖ. Ὑεπ. 
φύρον. 

Πολιτεύσωσι. Δ. πολιτεύωσι. 
Ο. πολιτεύσουσι, αιιοα ἰδηλθγα 
γϑοορῖς Βεῖκ. νΙᾶ, ποῖ. 

Θεραπεύοντες. Ό, ϑεραπεύσον- 

τὲς, βϑὰ σ 5011. σον ἀεΪοῖ, 

Πόλεων. Ἰιὰ. (855. Δυρ. ΟἹ. 

Β45. (ἰββῖβ. δηλ.) συ. τς ἰδ- 
161 ΘΧ δπι6 8.) 8Ὲγ. ] πα, πλδτρ. 
ΘΈΘΡΒ, 481]. Τὴ Β. πωλεμίῳν, 568 
πη πιᾶγρ. γ0. πόλεων. ΝΑ]1ὰ, Ὁ). 
εὲ Μοπᾶο. ". πολεμίων, «88 
νυ]δαίβ δὶ Οοἱῃ, Βαϊ σογίρίι- 
τα. ΜΙ], ποῖ, Ματρ. Ψἱοῖ, πο- 
λῶν. Α. τῶν πόλεων οπι. 

Παραλαβόντες. Ουοά νι]ρὸ 
Ῥοδβὺ παραλαβ. αἀάϊιυχ ἰαΐογρσο. 
ἰαδπιθαΐαπι ἡρχον, 1ὰ ΘΠ ΡῈ 
(ε55. Αυρ. (1ῃ αἴῖο πιδπ, Υ80. 1 
ΤαΔΥΡ, 8 ἀξουρ51},) ΟἹ. ν δη. Α. Ὁ. 
Ἐ. ῬΑ]. 11. Ψαῖ, Η. Βερ. (6.) 
οοὔ, Βα5. Γϑυγ, ΨΙ1πα, ἹΜοπᾶσοα. 
ϑοῃο]. (δα 4υ 6 νὴ, ποῖ.) σὰπε 
ΒΘΚΚ. ΘΧΡΙΏ ΧΙ ΠΊ115, 

Καὶ Λεσβίων. Ὦ. καὶ Μηασβίων, 
καί 5. ν. εα4. πιβη. 166πὶ βᾷι]ο 
Ροϑβί τοῖς ἅπασι. 

- 



ΠΡΟΟΙΜΙ͂ΟΝ. ΚΕΦ. υϑ'. υκ. φ0ὅ 

τὸν πόλεμον ἡ ἰδία παρασκευὴ μείξων, ἢ ὡς τὰ κράτι-- 

στά ποτε μετὰ ἀχραιφνοῦς τῆς ξυμμαχίας ἤνϑησαν.. 

(3. Περὶ τῆς ἱστορίας τὸ ξύμπαν καὶ μάλιστα περὶ 
ταύτης τῆς ξυγγφαφῆς. κ -α γ΄.) 

(Ὅει οἱ “Ἕλληνες ψευδῆ περὶ τῆς ἱστορίας δοξάξουσι.) 

χ' Τὰ μὲν οὖν παλαιὰ τοιαῦτα εὗρον, χαλεπὰ ὄντα 

παντὶ ἑξῆς τεκμηρίῳ πιστεῦσαι" οἵ γὰρ ἄνϑρωποι τὰς 

5 ἀχοὰς τῶν προγεγενημένων. καὶ ἢν ἐπιχώρια σφίσιν ἢν 
ὁμοίως ἀβασανίστως παρ ἀλλήλων δέχονται. 5. ᾿ἡϑηναίων 
γοῦν τὸ πλῆϑος Ἵππαρχον οἴονται ὑφ᾽ “Φρμοδίου καὶ 
"Δφιστογείτονος τύραννον ὄντα ἀποϑανεῖν, καὶ οὐκ ἴσασιν δας 

ὅτι “Ιππίας μὲν πρεσβύτατος ὧν ἦρχε τῶν Πεισιστράτουϊς, Κεφ. 

τ“ουϊέων, Ἵππαρχος ὁὲ καὶ Θεσσαλὸς ἀδελφοὶ ἦσαν αὐτοῦ.»δ'΄ .".τ' 
ὑποτοπήσαντες δέ τι ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ παραχρῆμα Ξ 
“Φρμόδιος καὶ ᾿Δριστογείτων ἐκ τῶν ξυνειδότων σφίσιν 

ξύγκρι- 

τους ἐχειρώσαντο. --- 1. Μείξων] ἐκ τῶν φόρων δηλονότι. --- Ἢ ὡς 
2: ἤνϑησαν) ἘῸ τὸ ἑξῆς, ἢ ὡς ἤνϑησάν ποτε μετὰ τῆς ἀχραιφνοῦς 

μαχίας (Βασ.), ὅτε εἶχον ἀβλαβῆ τὴν τῶν πάντων συμμαχίαν, ἐπὶ 
δ τὶ "Μηδικῶν. --- ἃ. Ἐ“᾿Ζχραιφνοῦς] δυνατῆς καὶ ὁλοκλήρου. (Βιιτώρ.) 

κ΄. Χαλεπὰ ὄντα --- πιστεῦσαι) χαλεπὰ γάρ εἶσιν, ἐξ ὧν εἶπε, 
πιστεῦσαι, ὅτι μεγάλα ἦν. (λ. 4“ὖγ }) -- 4, Τὰς ἀκοάς] τὰς ἀχροά- 
σεις, τὰς φήμαφ. (. 40γ.) - Ἢ ̓Αβασανίστω ς] ἡ λέξις μετενήνε- 
για ἀπὸ τῆς βαόανου τῆς λίϑου, ἥτις τὸν χρυσὸν δοκιμάξει. (1. 

.) τ ᾿ϑηναίων 0] δεινῶς. ἐνταῦϑα προέταξεν ᾿Αϑηναίους 
μἰ ἢ δοκοῦντας σοφοὺς Ἑλλάδος εἶναι, ὅτι οὐδὲ οὗτοι δοκιμάζου- 
σι τὰ ἴδια. --- ππαρχον ἩΘΎΝ τὸ ξξῆς, Ἵππαρχον τύραννον 
ὄντα. --- 9. Πρεσβύτ ος ὧν] τὸ ἕξῆς, πρεσβύτατος ὧν τῶν Πει- 
σιστρατιδῶν ; ἦρχε, εδν ̓ἀϑηναίων δηλονότι. τὸ δὲ υἱέων ἀπὸ 
τοῦ υἱεύς. --- τ᾿ Ὦρ χε] ἐτυράννει. (ἀὐγ.) - 10. Ἵππαρχος δὲ καὶ 
Θετταλός] ταῦτα λέγει ὁ συγγραφεὺς ὡς καὶ αὐτὸς ὧν τοῦ γένους 
τῶν Πεισιστρατιδῶν, καὶ διαβάλλει τοὺς περὶ ᾿Δρμόδιον. Δι 
ἹὙποτοπήσαντες] ὑπονοήσαντες, ὑπολαβόντες. τὸ ξξῆς, ὑποτοπή- 
΄σαντὲς καὶ παραχρῆμα μεμηνῦσθαι" ὅτι ἅμα ἐβουλεύσαντο καὶ ἐ- 
μέσθησαν. -- ̓ Εκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ] ἐν ἡ δηλονότι συνέϑεντο ἀνελεῖν 

᾿ ΤῊΝ ΕΡΕΘΕ (οᾶ. Β85. 
ἃ ΡΥ. πιδῃ. αὐ δ ῊΡΡ. ἀεὶ δὴ 
ἡ 

δ λεν ορεμα Νιδὰ καὶ ἀκρεφνοῦς. 
Οδρ. ΧΧ. Εὗρον. ῬΑ]. ηὗρον. 

ΟΣ 1 Ῥ- 227. 
Χι ὕντα παντί. Ὦ. πα- 

λαιποντὰ παντί. Μοκ Βεἱβκ, οἵ 

Ὑνγείοηρ. πιστῶσαι οοηἰϊοἰε!νααῖ, 
Αε νά. ποῖ. 

2. Καὶ Θεσσαλός. Οὐ. μὲν καὶ 
Θ. Μαγᾷ. ϑίβρῃ. Θετταλός, 6 
ΘΌΒΟΙΙΣ οαρὶϊθ, τιῦ νἹάδεέωγ. Νὰ, 
ποῖ, 
Ἦσαν αὐτοῦ. Α. 5. ν, Ἱππίου. 

δηλον.», 6 ϑ0Βο]1ο. 
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Ἱππίᾳ μεμηνῦσϑαι, τοῦ μὲν ἀπέσχοντο, ὡς προειδότος, 
βουλόμενοι δὲ, πρὶν ξυλληφϑῆναι, δράσαντές τι καὶ κιν- 
δυνεῦσαι, τῷ “Ιππάρχῳ περιτυχόντες περὶ τὸ “εωκύριον 
καλούμενον τὴν Παναϑηναϊκὴν πομπὴν διακοσμοῦντι, ἀπέ- 
χτειναν. 8. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα, ἔτι καὶ νῦν ὄντα, καὶ οὐ 
χρόνῳ ἀμνηστούμενα, καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες οὐκ ὀρϑῶς 
οἴονται" ὥςπερ τούς τε “ακεδαιμονίων βασιλέας μὴ μιᾷ 

ψήφῳ προςτίϑεσϑαι ἑκάτερον, ἀλλὰ δυοῖν, καὶ τὸν Πιτα- 
΄ ΄ 3 » 3 «ιἅ 3 ψ ΄ Ο 

νάτην λόχον͵ αὐτοῖς εἶναι, ὃς οὐδ᾽ ἐγένετο πώποτε. οὕτως 

ν ΄ -- [2 ΄ «Ὁ , 

τὸν τύραννον. --- 8. Τῷ Ἱππάρχῳ περιτυχόντες) ὃ λέγει, τοῦτό 
ἔστιν, ὅτι Ἱππίας μᾶλλον ἦρχε τυραννῶν, οὐχ Ἵππαρχος. ἀδελφὸς 
δ᾽ ἦν Ἱππίου ὁ Ἵππαργος. ἀνηρέϑη δὲ παρὰ ᾿““ρμοδίου καὶ ᾿᾽4ρι- 
στογείτονος ; οὐχ ὡς οἱ ᾿λϑηναῖοι ᾧοντο, τύραννος ὧν, ἀλλ ὡς 
οὗτός φησιν. αὐτοὶ μᾶλλον ἐπιβουλευσάμενοι “Ιππίὰ, καὶ γνωσϑέν- 
τες, ἐπεὶ εὗρον τοῦτον τὸν Ἵππαρχον ἀδελφὸν ὄντα τοῦ “Ἱππίου 
περὶ τὸ Λεωκόριον; ἀπέχτειναν. --- Περὶ τὸ Δεωκόριον] ἐλίμωξέ 
ποτε ἡ ̓ ἀττικὴ, καὶ λύσις ἦν τῶν δεινῶν, παίδων σφαγή. Λεώς 
οὖν τις τὰς ἑαυτοῦ κόρας ἐπιδέδωκε, καὶ ἀπήλλαξε τοῦ λιμοῦ τὴν 
πόλιν. καὶ τούτων ἱερὸν ἐγένετο ἐν τῇ Αττικῇ, καλούμενον ΛΔεω- 
κύριον. --- 5. Ἔτι καὶ νῦν ὄντα] ἐπιτείνει τὸ ἄτοπον τῶν ἀνϑρώ- 
πων, ὅτι οὐ μόνον τὰ παλαιὰ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐγγὺς τῷ χρόνῳ ἀβα- 
σανίστως ἀκούουσι" τὸ γὰρ τῶν Πεισιστρατιδῶν, ἀρχαῖον. --- 6. 

᾿ ᾽ ᾿ν » ἢ γε , 3 , 
Οὐκ ὀρϑῶς οἴονται] αἰνίττεται τὸν Ἡρόδοτον. (470γ.) --- 7. Τούς 
τε Λακεδαιμονίων βασιλέας} οὗ γὰρ “αχεδαιμονίων δύο βασιλεῖς 
ψήφους ἔφερον ἐν τῇ γερουσίᾳ ἑκάτερος ἱ ἕνα {, διττὴν ἱ ἔχον- 
τὰ 1 δύναμιν. --- 8. ᾿Δλλὰ δυεῖν] οὐκ ὀρθῶς οἴονται μὴ μιᾷ ψή- 
ᾧῳ προςτίϑεσϑαι ἑκάτερον, ἀλλὰ δυεῖν. (1. Κασσ. Α4ὐγ.) --- Τὸν 
Πιτανάτην λόχον] ἀπὸ Πιτάνης κώμης. δ. “Ἡρόδοτος μαρτυρεῖ, ὅτε 
ἦν ὁ Πιτανάτης λόχος, Πιτανάτης κληϑεὶς ἀπὸ Πιτάνης, κώμης 

ἹΜΜεμηνῦσϑαι. Τῖα ΒΕΚΚοτΥι5 
σοΥγοχὶς να]σαΐαμι μεμηνυσϑαις 
δὶς ἑδπιθη νισο δἰΐαπι χεκωλύ- 
σϑαι 1, 8. οἱ 51011118. 

Κινδυνεῦσαι. ἃ. κυνδυν- 

ἹΙππάρχῳ. Ῥοβὲ ποῦ νοῦ: ἱπ Α, 
Ἰΐογτα ξ ἀο]οῖα νἀ δεγ, 

“Μεωκόριον. ΜΜατρ. ϑῖ6ρ}. νεω- 
κύριον; τηᾶ]6. Υ. 1. 8. Ρ.. 24.2.54. 

“Ι΄ακοσμοῦντι. Ο. ποσμοῦντι. 

Τὰ Α; διὰ 8]. πιῆ. βουΐρίμπι, 
ψυϊσαία σοη γα Υ γ ΕΘ 18. 51- 

ε ΠΡ 5 ΨΙ, 57- 

8. Τούς τε Λακεδαιμονίων βα- 
διλέας. Ῥαγιϊοι!δηι τὲ, 486 56- 

«ποηεΐ καὶ τεβροπᾶθξ, οὐηϊτειπε 
Δ. 6, Ταυγ, Ψιμά, Ῥγδθίεσγθ Ὁ. 
᾿Μακεδαιμονιώους, σοηξιι515. 16- 
οὐοηῖθιι --- ων 6 --- ίους. Βα- 
σιλ. ἄδε556 αἀἰοϊξαν πὶ Ο. (9) 

“υοῖν. Ἦος (σὰπὶ Ηδδοκ. εὲ 
ΒεΚΙς.) σϑοθρέιπι 6 Οδ855. Ατιρ. 
ΟΙ. νεῆ. Δ. 6. Ε΄. Ῥα]. Τὶ, Ναῇ, 
Ἡ. Βερ. (69.) [8Β45.] 1. Ψιπὰ. 
Μοβαι. [πῃ ΟΥ. ἔμπεγαι δυοῖν, 
58α ἀεῖηάε Γδοΐητῃ δυτεῖν. Ν ]σῸ 
δυεῖν, ιοά οἰΐδηι Τιιβαπ,, ΠΟΙᾺ 
ταπίππι πἶς, 566 δεΐδυη 8] 1}}0ὶ 56π1- 
Ῥδι, (φιιοὰ εθπιοὶ πα πι11556 51ι--᾿ 
Τιοἰαὶ,) σουγχὶν ἴα δυοῖν. ΥἹΑ, 1. 
1. Ρ. 224. ἡ δὴν ἐν“ 
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ἀταλαίπωρος τοῖς “πολδοῖρ ἡ ζήτησις τῆς ἀληϑείας, καὶ 
ἐπὶ τὰ ἕτοιμα μᾶλλον «τρέπονται. 

(Ὅτι ἀξιόπιστα τὰ ὑπὸ Θουκυδίδου εἰρημένα.) 

χά. Ἔκ δὲ τῶν εἰρημένων τεκμηρίων ὅμως τοιαῦτα 

ἄν τις νομίξων μάλιστα ἃ διῆλθον οὐχ ἁμαρτάνοι, καὶ 

δοῦτε ὡς ποιηταὶ ὑμνήκασι περὶ ναυτῶν, ἐπὶ τὸ μεῖξον 
χοσμοῦντες, μᾶλλον πιστεύων, οὔτε ὡς λογογράφοι ξυνέ- 
ϑεσαν, ἐπὶ τὸ προςαγωγύτερον τῇ ἀκροάσει, ἢ ἀληϑέστε- 
θον, ὄντα ἀνεξέλεγκτα, καὶ τὰ πολλὰ ὑπὸ χρόνου αὐτῶν 
ἀπίστως ἐπὶ τὸ μυϑῶδες ἐκνενικηλότα, εὑρῆσϑαι δὲ ἡγη- 

10 σάμενος ἐν τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων, ὡς παλαιὰ εἷναι, 

ἀποχρώντως. 2. καὶ ὁ πόλεμος οὗτος, καίπερ τῶν ἀνϑρώ- 
πῶν, ἐν ᾧ μὲν ἂν πολεμῶσι, τὸν παρόντα ἀεὶ μέγιστον 
᾿όπῃ, παυσαμένων δὲ, τὰ ἀρχαῖα μᾶλλον ϑαυμα- 

Λακωνικῆς. (4“ὖγ. Βασ.) --- 1. ᾿Δταλαίπωρος] ἀνεξέταστος. --Ἕ 2. 
Τὰ ἕτοιμαῖ τὰ εὐχερῆ καὶ ἀναπόδεικτα. 

κα΄. Ἔκ δὲ τῶν εἰρημένων] τὸ ὑπερβατὸν οὕτω, τὰ μὲν οὖν 
παλαιὰ, τοιαῦτα εὗρον. εἶτα μετὰ τὰ παραδείγματα ὕστερον πρὸς 
τοῦτο ἀποδίδωσι τὸ, ἐκ δὲ τῶν εἰρημένων. --- 6. «Λογογράφοι) αἵ- 
νίττεται τὸν Ἡρόδοτον. --: 77. Τὸ προφαγωγότερον) τὸ ἡδύτερον, ὃ 
προςάγει. -- 8. ̓ ᾿νεξέλεγκτα) οὐκ ἐλέγχους, «οὐδὲ ἀποδείξεις ἔχον- 
τα; οὐδὲ ἀληϑῆ. ὄντα. --- Καὶ τὰ πολλὰ ὑπὸ χρόνου αὐτῶν] τὸ 
ἑξῆς, τὰ 'πολλὰ αὐτῶν. (Δ. 4ὐγ.). --- 10. Εἶναι) ἀντὶ τοῦ ὄντα. ---᾿ 
11. ᾿ἀποχρώντως] ἡ [ περιοχὴ τοῦ λόγου" οὕτω; φησί,. διῆλθον αὐ- 
τὰ, ὡς πρέπει τὸν παλαιὰ διηγούμενον πράγματα ἀρκούντως εἰ- 
πεῖν. --- Καὶ ὁ πόλεμο οὗτος] λείπει τὸ τοίνυν [τῶν Πελοποννη- 
σίων.} τὸ ἑξῆς, παὶ ὃ πόλεμος οὗτος "τοῖς ἀπ αὐτῶν τῶν ἔργων 
σκοποῦσι δηλώσει, ὅτε μείζων ἐστὶ γεγενημένος τῶν ἀρχαίων" τοῦτο 
γὰρ ἔστι τὸ αὐτῶν, 5. ἢ τῶν ᾿᾿ϑηναίων καὶ Πελοποννησίων" του- 
ζόγλνν μείζων τὐμβρνάμεος αὐτῶν ἐγένετο. 

5“ 

(βρ. ΧΧΙ. ᾿Διηλϑονὶ Ὦ. ὦ ΗΝ Ἐπιφανεστάτων. Ο. ἷπ πιαγᾷ. 
Ὁ « δα. πιδῃ. 8]. γῆϑιι. δα βογίρειπι παροῖ,. 

ἐπα στω Τδασ, Ἐ-. Υἱπὰ, ΕΣ 2. Καίπερ τῶν ἀνθρώπων. Ἀερ. 

"Οὔτε ὡς ποιηταὶ -- τοῖς Ἕλη- 
6. 25. [αιἀαΐ μδ66 

σιν μα. ἥν, 868. --- ΟΙ. γε πη. 
οἱ 3 

προσαγαγόσ ον. Ατιΐ- 
οὐϊπηι. “ὁη, ψη 

Ὑπὸ πε λνκρᾷ αὐτῶν. σ. ὑπὸ 
χρόνον αὖτ. ἧς 
Ἐπὶ τὸ μυϑώῶδες. 0. 

μυϑ'.γ 56α τ ἢ 70. ἐπὶ. 

Δγ 

ἀρ 

καίπερ πάντων ἄνϑρ.ν νε], φιοα 
ε 6. Η. Ἰαιάαὶ Θα11., καὶ πάν-. 
τῶν ἀνϑρ. 

Τὸν παρόντα ἀεί. Ῥτο ἀεί ΓῬΔΙ. 
ΤΌγϑιις αἰεί, Ὑ]α. δ 6. 2. 

Κρινόντων. ΜἹμᾶ. χρένοντα. 

“Τὰ ἀρχαῖα. Ὡΐομ, Η. Ρ. 858. 

ᾶλλον ϑαυμαξόντων. (0.488. 
Αἰ. νη, Α, ϑαυμαζόντων μᾶλ- 
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ξόντων, ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν ἔργων σκοποῦσι δηλώσει ὕμως 
μείξων γεγενημένος αὐτῶν. 

(Ὅπως ξυγγέγραπται αὕτη ἡ βίβλος.) 

κβ΄. Καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι, ἢ μέλλοντες 
πολεμήσειν, ἢ ἐν αὐτῷ ἤδη ὄντες, χαλεπὸν τὴν ἀκρί- 
βειαν αὐτὴν τῶν λεχϑέντων διαμνημονεῦσαι ἦν, ἐμοί τε ὅ 
ὧν αὐτὸς ἤκουσα, καὶ τοῖς ἄλλοϑέν ποϑὲεν ἐμοὶ ἀπαγ- 
γέλλουσιν" ὡς δ᾽ ἂν ἐδόκουν ἐμοὶ ἕχαστοι περὶ τῶν ἀεὶ 
παρόντων τὰ δέοντα μάλιστ᾽ εἰπεῖν, ἐχομένῳ ὅτι ἐγγύ-. 
τατα τῆς ξυμπάσης γνώμης τῶν ἀληϑῶς λεχϑέντων, οὔ- 

ἕως εἴρηται. 2. τὰ δ᾽ ἔργα τῶν πραχϑέντων ἐν τῷ πο-10 
λέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντος πυνθανόμενος ἠξίωσα 

κβ΄. Ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον προκατασκευάξει τὰς δημηγορίας. 
4. Χαλεπὸν τὴν ἀκρίβειαν ---Ἴ χαλεπὸν ἦν ἐμοί τε αὐτῷ, φησὶν, ὧν 
ἤκουσα, καὶ τοῖς ἀπαγγέλλουσί μοι, τὴν ἀκρίβειαν τῶν λεχϑέντων 
διαμνημονεῦσαι" ὡς ἐδόκουν τοίνυν ἐμοὶ τὰ δέοντα εἰπεῖν, ἐχο- 
μένῳ μοι τῆς ὅλης γνώμης ἐγγύτατα τῶν ἀληϑῶς λεχϑέντων, οὔ- 
τως εἴρηται᾽ τουτέστιν, ὡς ἔδοξα δὲ ὅτι εἶπον ἂν ἀληϑῶς, οὕτως 
εἴρηκα, εἰ καὶ μὴ αὐτὰ ἐκεῖνα τὰ λεγϑέντα ῥήματα. (λ. “4“0γ.) ἐπι- 
τηδείως τὴν ἄγνοιαν προφασίξεται, ἵνα χρήσηται τοῖς οἰκείοις ἐν- 

λον. Ναυϊραίιπμι ογάϊηθηι ᾿πθί:Σ 
Ὀίοι. 1. 1. 
π᾿ αὐτῶν τῶν ἔργων. ῬαΪϊ. 

ἀπ᾿ αὐτῶν ἔργων. Ἐ. ». ΑΥ. ἐπ᾿ 
αὐτῶν τῶν ἔργων. Δ. ᾿ᾶοο νεγθὰ 
ῬΓΟΥδιι5 ΟΠ 1. 

(ἀρ. ΧΧΤΙ. "Δλλοϑέν ποϑεν. 
Α. οπι. ποϑέν, τιδ]8. Ια, 1, 

. εἷ. 
᾿᾿Ἀπαγγέλλουσιν. ᾿Δπαγγείλασιν 
ταν: ΘΎΠρυτρ. δὰ Ὠΐοπ, Η. 
Ῥ. 859.» ἔγιιϑίγδ, 

᾿Ἐδόκουν ἐμοί. Ἔμοί 5οΥθιηξ 
(α55. Αἰιρ. θη. Ῥαὶ. 1ὲ, αἱ. 
Ἀερ. (6.) ὅ8.8ο]., αιιαπισιαπι 
Ῥτοποιηίηΐ Πἰσ ΠΟ ΠΊΑΡΊ ν]5 Θ5- 
56 νἱἀθίιγ. Ψαϊραίαμι μοί παροῖ 
Ὠΐοη. 1. 1. δ βϑύνανι Ηδδοξ, 
Ἐμοί Τι6ΕΚΕ, 

Μάλιοτ᾽ εἰπεῖν. συδοὸ (Ηαδοκ. 
ΒΕΚΙ.) μάλιστα εἰπεῖν" Ξ6α υ]11- 
χάδι Πἰ τ γα πὶ μάλιστα εἰϊάπηξ 
(8585. Διιρ. Ραὶ. ἃ. Ὁ, Ὁ. Ε. 1, 
Ρ. Υἱά, 1, 1. Ῥ. 218. 

λ 

Τῆς ξυμπάσης γνώμης. Α. ξυμ- 
πάσης τῆς γνώμης. 

Τῶν ἀληϑῶς λεχϑέντων. ΑΥ. 
ΟἾγ. Ώδη. τῶν ὡς ἀληϑῶς λεχϑ.. 
Ουδθ ἀδίμσθρβ. βθατιιμτην ᾿ι56116 
δα πραχϑέντων, ἴῃ 1. Ἔχοϊαδτιιηῖ 
Ῥγορίδσ μοιπιοθοίεὶ. “Ὁ 

9, Πραχϑέντων. ΑἸἰὰ, Β85. εἀ, 
(ἃ 408 αἰδδθηΐιῖ οοα, Β45.} πηϑΥ8.- 
ϑῖθρἢ, λεχϑέντων,», αιιοα Θέδπι 
πη Ἀδρ. δὐποίδιιπι οϑὲ δάαῖιο 
βἷρῃο γρ. Πραχϑέντων δρποϑοὶϊ 
Ὠ οι. Η. 1. 1. Ῥαιὶο δηΐβ ΑΥ. 
τὼ γὰρ ἔργα. ἐν ὶ 
Ἔκ τοῦ παρατυχόντος. Ἡ. ΒἈερ. 

(6.) ἐκ τῶν παρατυχόντων. Ἀριυὰ 
Ὠΐοη. Η. ρΡ. 822. Τ]οΥ ἀ] 65 
Ἀ6811 Ῥβ]οροηηθϑίαοὶ ἰδίου απι 
σΟΠβΟΥρβῖββα ἀἰοίτιχ οὐκ ἐκ τῶν 
ἐπιτυχόντων ἀκουσμάτων τὰς 
πράξεις συντιϑεὶς, ἀλλ᾽ οἷς μὲν 
αὐτὸς παρῆν, ἐξ ἐμπειρίας, ὧν 
δ᾽. ἀπελείφϑη διὰ τὴν φυγὴν, 
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γράφειν, οὐδ᾽ ὡς ἐμοὶ ἐδόκει, ἀλλ᾽ οἷς τε αὐτος παρῆν, 

καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν ἀκριβείᾳ περὶ ἑχά- 
ὅτου ἐπεξελθών. 8: ἐπιπόνως δὲ εὑρίσκετο, διότι οἵ πα- 
ρόντες τοῖς ἔργοις ἑκάστοις οὐ ταὐτὰ περὶ τῶν. αὐτῶν 

δ ἔλεγον, ἀλλ᾿ ὡς ἑκατέρων τις εὐνοίας ἢ μνήμης ἔχοι. 4. 
καὶ ἐς μὲν ἀκρύασιν ἴσως τὸ μὴ μυϑῶδες αὐτῶν ἀτερ- 
πέστερον φανεῖται" ὅσοι δὲ βουλήσονται τῶν τε γενομέ- 
ψῶν τὸ σαφὲς ἀκοπεῖν, καὶ τῶν μελλόντων ποτὲ αὖϑις, 

ϑυμήμασιν. --- 1. Οὐδ᾽ ὡς ἐμοὶ ἐδόκει) ἐπειδὴ φιλαϑήναιος δο- 
κεῖγ) τοῦτο λέγει. --- Οἷς τε αὐτὸς παρὴν] ἐστρατήγει γὰρ καὶ αὖ- 
τὸς ἕως τῆς τετάρτης ἱστορίας. [ἡ διάνοια, ἠξίωσα τῆς γραφῆς 
τὰ ἔργα, οἷς αὐτὸς παρῆν. λ. 4ὖ)}} - 8. ᾿ΕἘπεξελϑών]) ἐρευνῶν. --- 
5. Εὐνοίας ἢ μνήμης) εὐνοίας, ἐπὶ Δακεδαιμονίων" μνήμης, ἐπὶ 
᾿Αϑηναίων. --- Ἔχοι) ἀντὶ τοῦ εἶχεν. (1..) -- 6. Τὸ μὴ μυϑῶδες 
αὐτῶν) πάλιν πρὸς Ἣ όδοτον αἰνίττεται. --- Αὐτῶν) τῶν λεχϑέν- 
των. Ὅρα δὲ, πῶς πρότερον εἰπὼν περὶ τῶν ἐν τῷ πολέμῳ λόγων 
καὶ ἔργων, ἐνταῦϑα λέγει περὶ τῆς ἱστορίας καὶ ὠφελείας. --- 7. 
Τῶν τε γενομένων τὸ σαφὲς ---Ἴ τὸ ἑξῆς καὶ ἡ διάνοια, ἀρκούντως 

Β 

ἕξει, ἤτοι ἀρκέσει, κρῖναι αὐτὰ, τὰ γεγραμμένα δηλονότι, ὠφέλιμα . ᾿ κἾ ἘΦ ᾿ - - 

ναι) ἤτοι ὠφέλιμα πᾶσιν, ὅσοι βουλήσονται σκοπεῖν τῶν τε γενο-: 

παρὰ τῶν ἄριστα γιγνωσκόντων 
πυνϑανύμενος. 

᾿Ἐδύκει. (55. Αἰιρ. ψεπ. Α. 
Ῥα]. τ, δὲ. Η. μεσ. (6.) δοκεῖ. 
ψ411ἃ ἱπιρουξθοιιπι 11 Υρυεῖαἕιι5 
ἐξῖ, φιοᾶ δρποβοῖξ οἰΐδηι ΠΟ η. 
Ῥ. 859. εἴ σε ϊηποσιιπῖ Ηδδοκ, οἵ 
ΒεΚκ. 

Καὶ παρὰ τῶν ἄλλων. Ἀ." καὶ 
χαὶ παρὰ τῶν ἄλλων. Ἰάοπι (ἢ 
ΏὨ. 3) 66 1. περὲ τῶν ἄλλ. 

8. Οὐ ταὐτά. ῬΑ]. οὐτ᾽ αὐτά. 
Περὶ τῶν αὐτῶν. Ν5ς. ἐπὶ τ. 

α- Νεη. αὐτῶν οπι.. 
ἙἙκχατέρων. ΟΔ55. Ατρ. ὕ6η. 

Α. Ἐ᾿ 1τ. γαῖ. μδς. (6.) ἑκατέ- 
ρῷ" δὲ ποὰ ἀε ἀποριιβ Ποπηΐηΐ-- 
Βιι5, βϑὰ ἀθ ἀμδθιι5 οἷν: δι 1Ρ0 115 
5. Ῥατεθιι5 ΠΟ ΒΟΥ 10 δϑί, 4118: 
ἐπ αἰτετιίτοσ ἀΐτοτε. Μιὰ. ποῖ. δὰ 
8080]. Αρυὰα Ὠίοη. (855.0 Χ ΧΥΎΤΗ, 
59. ῬαΥοΥ δι σια βουὶρίιτα. 
Παιίνυτα τοοορὶς ΒΕΚΚ. Ἑκατέ- 
ρῶν ἀϑαοΞοῖξ Ὠίοη, ΗΔ]. 1. 1. Αὐ- 
χίδυβ αο πιοᾶο Ἰοοιιοηθηι, 
ἀπυϊταῖι5 δἱξ, νἱὰ, 1, 1. Ρ. 570. 
ϑίαιλπι ροβὲ μΥὸ τῆς ἴῃ ΟΥ, δε. 

Τῆμογα, 1]. 

ω 

τις. Παϊϊνυσ ΘΟ ΘΠ ἄδε Ἰοοιι5 
Τμῖο. ΨΙ,, 57. ἀλλ᾽ ὡς ἑκάστοις 
εἴο. ἢ 

Ἔχοι. Α. ἔχει, οἱ 5. εἰ. Ψίμπα,, 
ἔχοιεν. ἴ 

4, Καὶ ἐς μὲν ἀκρόασιν εἴς. 
ἡ ΔΠΠα1Ὲ δὰ μππο Ἰοοι Ὠΐοη. 
περὶ, συνθέσεως. ὄνομ, Ρ. τ65. 
(ρ..528. 80886}.) ὅτι εἰς μὲν ἀκρό- 
ἀσιὶν ἧττον ἐπιτερπὴς ἡ γραφή 
ἐστι. --- Τιδιιάδειγ δεΐαπὶ 1ρ515 
νΘΥθῖ5 ἀρὰ θιιπάθηι 46 Τπιιογᾶ, 
βίου, ἱπαῖσ. Ρ. 825. Ὠδαιε δᾶ 
ἤπεπὶ οϑρ 5, ἱΐοπι πὶ Ατξθ ρ᾿. 
599. ᾿ιο]ι6ὸ δὰ ν, ὠφέλιμα. ““ 
ΟΟΥ̓́ΤῚ.. ροβκὲ γνεαββ. οἱ θΠιικ. " 
Αἀὰ. Πίοπ. Ρ. 860. ἷ 

“Τὸ μὴ μυϑῶδες. Νεραιϊΐοποιη, 
Οὔτ: ΕἸ. 

. Τῶν τε, γενομένων. ΤῈ ἀρφοεῖ; 
ἴῃ ἃ.γ 4] Ρχὸ γενομένων ΘΧ]Ι ΠΡ 6Ε. 
γεγενημένων. 
Τῶν μελλόντων εἰς. Μ᾽, Τιι- 

αἰδη, 6 σου δοΥ}». Βϊβίουν, 1. 1Π7ν. 
5 42. }. 45., 416 ]οοιπι ἴηι π0- 
15 Ἰδϊορταπι ἀἀδουίρεοίπιμβ.. ΟΠ: 
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κατὰ τὸ ἀνϑρώπειον, τοιούτων καὶ παραπλησίων ἔσε- 
σϑαι, ὠφέλιμα κρίνειν αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει" χτῆμά τε 
ἐς ἀεὶ μᾶλλον, ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν 
ξύγκειται. ' 

(Ἡ φύσις τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου.) 

κγ΄. Τῶν δὲ πρότερον ἔργων μέγιστον ἐπράχϑη τὸ ὅ 
Μηδικὸν, καὶ τοῦτο ὅμως δυοῖν ναυμαχίαιν καὶ πεζο- 
μαχίαιν ταχεῖαν τὴν κρίσιν ἔσχε. τούτου δὲ τοῦ πολέ- 

μένων τὸ σαφὲς καὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαί ποτε αὖϑις τοιούτων 
καὶ παραπλησίων, κατὰ τὸ ἀνϑρώπειον. - 1. Κατὰ τὸ ἀνϑρώ- 
πει0}] ἐπειδὴ ἄδηλα τὰ ἀνθρώπινα. - 2. Κτῆμα) πέρδος. κτῆμα, 
τὴν ἀλήϑειαν" ἀγώνισμα, τὸν 'γλυκὺν λόγον. αἰνίττεται δὲ τὰ μυϑι- 
κὰ Ἡροδότου. --- 8. ᾿Φἀγώνισμα] ϑέαμα, παιδιά, ποιητικὸν ἀγώ- 
ψνισμα ἐψο ὐμαὰ κυ στ ὅν τραγῳδοποιῶν. (λ. Κασσα. ᾿λ4ὐγ) 8. Ἠ ἐπί- 
δειξιν. (Κασσ.) -- 4. Ξύγκειται) τουτέδτι, σαφές ἔστι, ξυγγράφε- 
ται, (1. 40γ.) 

αγ᾽. 6. Ζυεῖν νουμαχίαιν καὶ πεξομαχίαιν) ναυμαχίαι δύο, ἐν ̓4ρ- 
τεμισίῳ, ἐν Σαλαμῖνι" πεζομαχίαι δύο, ἐν Πύλαις, ἐν Πλαταιαῖς. 7. Ταὰ- 
χεῖαν τὴν κρίσιν ἔσχεν] ἤ ἤγουν ταχέως ἐπαύσατο. --- Τούτου δὲ τοῦ πο- 

᾿ἀνϑρώπειον. Τα (455. ΟἹ. μ6ρ. 
ΤΆΒΥΡ. ϑίθβρῃ. οἱ Ὀϊομ. Ρ. 599.» 
ἀιιοα διοΐοτα Ὁ 5810 Ῥυϊπηιδτα- 
ςεαρὶς ΘΚ. δε 1άοπι Ὠίομ. Ρ. 
824. εἰ 86ο. σππὶ αὶ. μὰ. 1). 
Ἐ;. Ῥ. νοῖε. εἀα. ἀνθρώπινον. ΟΥ̓. 
ἀνθρώπεινον. Β. Ο. ἀνινον, ῬΘΥ͂ 
οοπιροηαλιηι νοῦ. ἀνθρώπινον. 
Α. 1άθηιὶ δἰ ργϑϑίθσθη τοὺς ανοῦυς, 
ῬΕΙ͂ σοπιροπάϊιπι νοῦ, ἀνϑρώ- 
σίους. Νά. ποΐ, 

Τοιούτων. Ῥοβδὲ πος ποπιθη 
χαᾶΥυρ. ϑίερη. 1816 δα: ὄντων, 
4ποα διιοίοχα Υ̓αβϑίο ἐθπιεσθ ἴῃ 
ΘΌΚοΥΪ εἴ ΡΥ χὶ πιοσαπὶ βαἀϊτουιτι 
ἘΧΘΠΊΡ]ΑΥῖα ἰγϑηβῖϊξ, ΟἾΔ ΤΣ 
ἴῃ Ἰρτὶς δηΐθ ΠΌΚουΐ ἰθπιροτα 
Ἵπδρθοι5, δα τηΐπὰ5 ἴπ Αὐρ. 
Ψεη. Ῥᾷ]. γι. 1{| Τϑισ, Α. Β. δ, 
Ὁ. Ἐ. Ἐ. 6. Η. 1. Μομδοθηβὶ 
ἘΠΥΘΔαα6, 5080]. εὐ Πομ. Ρ. 599. 
834..ὄ οἱ 86ο. οἱ Θχριη σἴιη δϑὲ 8 
Ἤδδοκ. εὐ Βϑκκ, ὙἹὰ, ποῖ. 

᾿ἀρχούντως. ΙΔ 0Υ. ἀρκοῦντος. 
Κτῆμά τε. Ὀίοῃ. Ρ. 165. κτῆμα 

δ᾽, Ξε νυ]ραίτπι ΑΡ δοάδθηι αϑπο- 
; ϑοῖτην Ρ. 824. οἱ 800; Α. κπτήμα- 
τὰ τε. - 

Κτῆμά τὲ --- ξύγκειται. 1)6 1ο- 
οἷβ βουϊρίοσιπη, 41 Πδιο ΠΟ Ὁ1115-- 
δ᾽ 18 ΠῚ δθηΐθη 8} 11Ππ|5 Χαυτιηΐ, 
ΘΟ 5.16 δαμποῖδι, 

Ἐς τὸ παραχρῆμα. ίοπ. Ῥ.- 
165. εἰς τὸ παραυτίκα " 56 εἰς 
τὸ παραχρῆμα ἰιοίιγ ΙάΘῃα Ρ. 824. 
οὐ 86ο. 

Οαρ. ΧΧΙΠ, Πρότερον. Τιιϑ. 
προτερῶν. 

Ἔργων. ῬαΙ. 11, ἔργον. ὕπι5 
Ῥαυΐβ. ἔργων, Ὁ 5. ὦ 66. τηδῃ. 

᾿ Τοῦτο Οἵα. "Ὦ. 1. 

“Ζνοῖν] Τια ὕεη. Ραὶ]. Α. 6. ΤΕ. 
οοά. Βα5. Ὠ. 1. Τὰν. Ἐ.. ὶπα. 
Ρ. Ηδεδοκ. γυΐσο (εὲ ΒεκΚΚ. δυ- 
εἶν. 1. 84 ο. 20. Α 

Καὶ πεζομαχίαιν. δες ἀοδαηξ. 
ἴῃ Ὁ. οἱ ἱπ Ίο 51} βοσιρῖο 4τπ|-- 
ἄδηι ἰργὸ, 41 οἰΐδηι ταχεῖαν 
ομλίτεῖιι. ψιά, δυιθισρ. Ρ. 86ο. Β. 

Ταχεῖαν τὴν κρίσιν. Ὑ]πᾶ. τα- 
εἴ αὐτὴν κρίσιν. Ῥ͵ο ἔσχε Ἐ- 
σχω. 
Τούτου δὲ --- λοιμώδης νόσος. 

Ηδθο μαρϑὶ Ὠΐοη. Η, Ρ. 1074. 

͵ 



,ἐὴ 
᾿ΠΡΟΟΙΜΙ͂ΟΝ. ΚΕΦ. «γ΄. "511 

βου μῆκός τε μέγα προὔβη; παϑήματά τε ξυνηνέχϑη γε- 
ψέσϑαι ἐν αὐτῷ τῇ Ἑλλάδι οἷα οὐχ ἕτερα ἐν ἴσῳ χρόνῳ. 
9, οὔτε γὰρ πόλεις τοσαίδε ληφϑεῖσαι ἠρημώϑησαν, αἵ 
μὲν ὑπὸ βαρβάρων, αἵ δ᾽ ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀντιπολε- 

δ μούντων᾽ (εἰσὶ δὲ αἱ καὶ οἰκήτορας μετέβαλον ἁλισκόμε- 
ναν"}) οὔτε φυγαὶ τοσαίδε ἀνθρώπων καὶ φόνος, ὁ μὲν 
κατ᾽ αὐτὸν τὸν πόλεμον, ὁ δὲ, διὰ τὸ στασιάξειν. 8. τά 
τε πρότερον ἀκοῇ μὲν λεγόμενα, ἔργῳ δὲ σπανιώτερον 
βεβαιούμενα, οὐκ ἄπιστα κἀτέστη" σεισμῶν τὲ πέρι, οἱ 

10 πὶ πλεῖστον ἅμα μέρος γῆς καὶ ἰσχυρότατοι οἱ αὐτοὶ 

λέμου] τοῦ Πελοποννησίου. --- 3. Ἐν ἴσῳ χρόνῳ] ἐν κζ΄ ἔτε- 
σὶν. (40γ.) --- 5. Εἰσὶ δὲ αἱ καὶ οἰκήτορας μετέβαλον) οἷον ἡ 
Ποτίδαια καὶ Αἴγινα. --- 7. Ὁ δὲ διὰ τὸ στασιάξειν)] ἀπὸ κοινοῦ 
τὸ ξυνηνέχϑη γενέσθαι. -- Τά τε πρότερον ἀκοῇ μὲν λεγόμενα ---Ἰ 

" καὶ τὰ λεγόμενα, φησὶν, ὅτι ἐγένοντο πρότερον, ἅπερ σπανιώτε- 
ρον ἔργῳ ἐβεβαιοῦντο, τουτέστιν, ὅτι τοιαῦτα ἔστιν ὅτε ἐγένοντο. 
καὶ ἐβεβαιοῦντο τὰ λεγόμενα ἀκοῇ, ἔργῳ" καὶ τὰ λεγόμενα τοί- 
νυν, οὐκ ἄπιστα κατέστη. πόϑεν; ἐκ τοῦ συμβῆναι τοιαῦτα. καὶ 
γὰρ ἐλέγετο, φησὶ, περὶ σεισμῶν, καὶ ἐκλείψεων ἡλίου, καὶ αὐχμῶν" 
καὶ γεγόνασιν ἐν τῷ παιρῷ τοῦ πολέμου δεινότερα τοιαῦτα, ὥςτε 

ἘΠυνηνέχϑη. Ὀΐοι. Ρ. 1074. 6Χ 
Ἰπίεγρτοὶ, ξυνέβη, 564 Ρ. 860. ἐτι6- 
ἴὰγ ξυνηνέχθη. 

αὐτῷ. Ηκροο ομλ 1 Πΐοπ. 
Ῥ. 1ο74.,) 564 ἀρποξοῖξ Ρ. 86ο. 
ἢ Τῇ Ἑλλάδι. Ὥϊου. Ρ. τογ4. 
Ροβὲ “Ἑλλάδι αἀᾶϊε πολλά, αιιοὰ 
ἴρδ8 οὔτε Ρ. 86ο. 

2. Δηφϑεῖσαι. ΒΥ ΡΟ οοά, 
Ῥΐοη. Ρ. 1ογᾷ. τπ8]6 λειφϑ'. 

ο ΑΙ δ᾽ ὑπὸ σφῶν. Ἰλῖοπ. Ρ. τογᾷ. 
"αἵ δὲ σφῶν, Ξοἀ νυ!ρσαίιμι Πα δὲ 
1άδπι Ρ. 86ο., 16 πὶ Ὃ. γ68,», αδὶ 
δοηΐθηξία ἔοίϊιι5 ἸΟοἱ ΠΟΒΙΥΙ 516 
χεοϑαϊταν, Πόλεις τε γὰρ δι᾽ αὖ- 
τὸν ἐξερημωϑῆναί φησιν Ἑλληνί- 
δας πολλάς, τὰς μὲν ὑπὸ βαρβά- 
ρων, τὰς δ᾽ ὑπὸ σφῶν αὐτῶν, καὶ 

»γὰς παὶ φόνους (οοα. Βι65. καὶ 
φυβέδος καὶ φϑόρους) ἀνθϑρώ- 

πῶν, ἃ Ω 
ψέσθαι, σεισμούς τε καὶ αὐχμοὺς 
καὶ νόσους καὶ ἄλλας πολλὰς συμ- 
φορα. Ι 

“Μετέβαλον. Α. μετέβαλλον. 
᾿ἀνϑρώπων οτα. Ε΄. 

ὅσους οὔπω πρότερον, 4." 

- 

Καὶ φόνος οπι. Α. καὶ φϑό- 
νος Β. 

Στασιάξειν. ΟἹ. ὕεη. διστάξειν. 

8. Πρότερον. Ο. οἱ Ὑ1ηΔ. πρό- 
τερα. Ἧ 

ἹΜέρος γῆς. 1. «μέρος. 8. εαά. 
Τῆ81. δούϊρίιπι Παροῖ, Α. ῥτὸ 
γῆς ΘΧΒΡΕὶ τῆς οἴπι ἀ 1 14110-- 
Ὡἷ5 δίδπο, Μοβᾷι. Ρ, δὲ δι. 

τῆς γῆς. 
2 ’ 
Ισχυρότατοι. Τία (455., 6 στη 

60, τ νἱα δε, οὐΐδηι Ατιρ. δὲ 
ῬΑ]... 6 φαῖθιι5 1611 Θηοἐδέιη] 65, 
1τ, ΟἹ. ὕεβη. Α. Βερ. οοα. Β85. 
Οτ. πιᾶῦ. δέρῃ. πιᾶγρ. ὙἹοίου. 
γ411. εὐ ᾿ΐοη. Ρ. 1ογζᾷᾳ. Οιιοῦᾶ 
ῬΥΠιιβ ΤΣ βία ΟὉΜ1, Είδπι 
1η Ὁ. ἐσχυρότατοι ἸΘρΊ ταν, 568 5. ν. 
γρ. ἐσχυρότεροι. Οοπιρδγαδίϊνιηι 
δαθϑὲ ΐοπ. Ρ. 86ο., οοα. 1.» ἴπ 
40 πῖα]8 ἐσχυρώτεροι 5οΥἹ θα, 
εἴ νοῖϊ, δααά. Ετίδη) Β. ργδοβϑῖ 

ἐσχυρότεροι, 568 ἃ 5. εν; εἴ τ 8.0. 
ΑΥ. Οἰχ, 1)4π. Β.. ὑψηλότερον, 
 δῃ. ἰαγιθα η τλδΥϑ. ἰσχυρότεροι. 

2 
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ἐπέσχον" ἡλίου τε ἐκλείψεις, αἱ πυκνότεραι παρὰ τὰ ἐκ 

τοῦ πρὶν χρόνου μνημονευόμενα ξυνέβησαν᾽ αὐχμοί, τὰ 
ἔστι παρ᾽ οἷς μεγάλοι, καὶ ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ λιμοί" καὶ ἡ 
οὐχ ἥκιστα βλάψασα, καὶ μέρος τι φϑείρασα, ἡ λοιμώ- 

δης νόσος" ταῦτα γὰρ πάντα μετὰ τοῦδε τοῦ πολέμου ὅ 
ἅμα ξυνεπέϑετο. 

(11. 4“ αἰτίαι τοῦ πολέμου.) 
Ὄλ. τ: " 4. Ἤρφξαντο δὲ αὐτοῦ ᾿Αϑηναῖοι καὶ Πελοποννήσιοι, 

τὸ 

πρὸ ἧς, λύσαντες τὰς τριαχοντούτεις σπονδὰς, αἱ αὐτοῖς ἐγένον- ᾿ 

υμε..ἰδὲτο μετὰ Εὐβοίας ἅλωσιν. 5. διότι δὲ ἔλυσαν, τὰς αἰτίας 
κεφ.ριε'. 

σπιστευϑῆνὰαι καὶ τὰ λεγύμενα πρότερον. (λ. 40γ.) - 8. Καὶ ἀπ 
αὐτῶν καὶ λιμοὶ] σημείωσαι; ἀπὸ τῶν αὐχμῶν λιμὸς καὶ λοιμός. 
[τὴν δὲ λοιμώδη νύδον παϑημάᾶτων φησὶ μείξονα.. (Βασ.))}) (1. 
Α4ὐγ.) --- 4. Ἐν Φϑείρασα) τοὺς ᾿Αϑηναίους. (40γ.) -- σ. Μετὰ 
τοῦδε τοῦ πολέμου ἅμα] ἡ σύνταξις, μετὰ τοῦδε τοῦ πολέμου ἅμα. 
παρέλκον τὸ ἅμα. (1λ. “40γ.) --- 8. Τὰς τριακοντούτεις σπονδάς] 
μετὰ. λς΄ ἔτη τῶν “Μηδικῶν ἐγένοντο αἱ τριακοντούτεις σπονδαὶ, 

- "καὶ ἐφυλάχϑησαν ἔτη ιδ΄, ὡς γενέσϑαι ἕτη γ}' ἀπὸ τῶν Μηδικῶν 
ξως τῶν “Πελοποννησιακῶν. 

Πυκνότεραι. Μοκαι. πυχνότε- 
ρ0ι, ΒΟ βοταρα, αι. 

Παρὰ τὰ -- μνημονευόμενα. 
Ὁΐοῃ. Ρ. 8δι. παρὰ τὰς -- μνη- 
μονευομένας, 56 ρ. 1075. νὉ]58- 
ἕαπα Ἰπνδηΐξηγ, 1). σταρὼ τοῦ, ἃ 9. 

ουὅ ο84. χῆδῃ. 

Ἔστι παρ᾽ οἷς, Ο. ἔτι π. ο.; 
στι 5. τι- 
Καὶ λιμοί. Καί 46, Α, σ. 
Καὶ ἡ οὐχ ἥκιστα. ΑΥὐἸδΆ] τι 

ὍΤΩ, Ο. (πὰ απο 5. ν, δάδογ.) Ε', 
Βρρ. (6.) Η. Καῖ, 1ι. Μοβαι.- 
(ἢ χιῖο ἴῃ πιᾶτρ. δἀβου ρει 651) 
». Αὐ, Οὔτ. Τδη. τηδῦρ. ϑίβρῃ:, 
Δϑποβοὶξ Πίοη. ᾿. 86ι1., οἱ, φιιᾶπι- 
ἀπιδτα οτάϊπο νοΣΡουμπι τηΐαῖο, 
καὶ οὐχ ἥκιστα καὶ . 10 
ψι4. Κυΐρ. δὰ Ὁ ἐξι τὰ 
δι. ΟΥ, Ρ. 585. δὲ τοβ 1. .. 
Ρ. 201. «- 

Βλάψασα--- φϑείρασα. Μοκξαα. 
Ῥ, ΑΥὐ. ΟἾγ. 2281. ρυΐοχθ ]οδο 
φϑείρασα μαρεμξ, αἰΐθγο ρατυιὶ-- 

(Κασα. Αὐγ. ΓΤ.Ῥ Ῥοστγ. ἐκ νὰς -- 

οἰρίαπιη ὁτηϊτειπε, Ἐς, βλάψασα 
ἱρπούδξ, χαὶ μέρος διΐθηαι Β15 
ΒΟΥΙΡΙ, 

Ἐυνεπέθϑετο. Ἐ΄.. ἡ. ξυνεπέϑεν- 
το. ΤΪΟΏΥΞῚ1 βοχίρίιβ ΠΡΟΣ Ῥ, 
8δι. ξυνετίϑετο. 

4 Ἤρξαντο δὲ --- Ἰλλυρικὸν ἔϑ- 
νὸς 6. 24. Ηδορο ]Ἰδιιαδὲ Ὠΐοη. 
Ῥ' 855.γ ὔυδὲ δουῖθῖς ἤρξαντο δὲ 
᾿ἀϑηναῖοι αὐτοῦ" νοχιπὰ. νὰ]- 
δαίπι οταϊμεμι ἴρβα ἔπθέι 
Ῥ. 86ι., 

Πελοποννήσιοι. Ε. Δ δεϊβμό. 
ψιῦι. ; 

ΤΑΒΜΘΈΘΡΕῪΣ ἯΣ τριακον- 
τοῦτις. 

Αὐτοῖς. Ἑ, ἀφ᾽ αὐτοῖς. 
Μετὰ Εὐ οίας ἅλωσιν. Ὠϊοη. 

Ῥ. 855. μετὰ τὴν Εὐβ. ἅλ., 5. 
δυ οι] απα σϑοῖθ ουνίεἰϊε ἑάθαι Ρ- 
86ι. 14, ποῖ, 84 1, 12. 

5. Διότι δὲ ἔλυσαν. “4 ῬΊεπ 
ΒΟΥΊΡΙ ἀπιββθυιη: Ο855. Απιρ. ΡᾺ]. 
Ο. (ἰπ φιο ὅτι ρΥο διότι ἱπνϑηῖ- 
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προέγραψα πρῶτον καὶ τὰς διαφορὰς, τοῦ μή τινα ξη- 

τῆσαί ποτε, ἐξ ὅτου τοσοῦτος πόλεμος τοῖς Ἕλλησι κἀ- 
τέστη. 6. τὴν μὲν γὰρ ἀληθεστάτην πρόφασιν, ἀφανε-- 
στάτην δὲ λύγῳ, τοὺς ᾿4ϑηναίους ἡγοῦμαι, μεγάλους 

ὅ γιγνομένους, καὶ φόβον παρέχοντας τοῖς “ακεδαιμονίοις, 
ἀναγκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν᾽ αἱ δὲ ἐς τὸ φανερὸν λεγόμε- 
ναι αἰτίαι, αἵδε ἦσαν ἑκατέρων, ἀφ᾽ ὧν λύσαντες τὰς 
σπονδὰς, ἐς τὸν πόλεμον κατέστησαν. Νὰ 

1. ΤΠιροέγραψαὶ) ἀντὶ ποῦ, μεῖ' ὀλίγον ἔγραψα. -- Τοῦ μή τινα ζη- 
τῆσαι] λείπει τὸ ἕνεκεν. (λ. 40γ.). --- 8. ᾿Δληϑεστάτην πρόφασιν] 
αἰτίαν. (λ, Αὐγ.}) --- ᾿ἀφανεστάτην δὲ λόγῳ) κεκρυμμένην. (Δ... .4ὐγ.} 
6. ᾿ἀναγκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν] τὰ ὀνόματα ῥήματα ἐποίησε. βούλε-. 
ται γὰρ δηλοῦν ὅτι μεγάλοι γινόμενοι οἱ ᾿φἀϑηναῖοι ἀνάγκην πα- ᾿ 
ρέσχον τοῦ πολέμου. --- 7. Αἴδ᾽ ἦσαν ἑκατέρων] αἱ καϑεξῆς ῥηϑη- 
σόμεναι. (λ. 40γ,} 

τὰν) Οτ, Β. Πίου. Ρ, 855, οἱ 861, 
ΕἸου. α]σο (Ηδδοκ. Β6κΚΚ.) δ᾽ 
ξλ. Ἡ. γαῖ. 1ὸὶ, διότε ἔλ. 

Προέγραψα. (Ο855. Απρ. ΟἹ. 
ψεη. Α. Ε. Βεορ. (6.) Η. Μναῖ. Τι. 
οοά, δέίθρῃ. Ὠίομ. Ρ. 8353. εἴ 861. 
Ἡδδβοῖ, ΒΕΚΙ. βαρρϑαϊζαυαπε ρυο 
βἰ πῃ ρ] οἱ νουθοὸ ἔγραψα. ῬΑ]. προὔῦ- 
γραψα. Μία, 1. 1. Ρ. 197. ΡΥ15- 
οἴδη: Ρ.. 1181. 6, Ῥαΐδο. προς- 
ἔγραψα, εἰ ρΡ. 1207. ξυνέγραψα. 

Τινά. Οα55. Απρ. Ρα], ὕδη. Α. 
Ἐς Ῥαὶ. 1[{, αὶ. Βθρ. (6.) οσά, 
ϑίορῃ, ϑοῆο]. Ρυϊβοίδη. υἰγοσιιθ 
Ιοοο Ηδϑοῖς, Βεκῖ, Ὀϊοηγβῖιις 
πΐσχοσιθ Ίοοο σαπὶ Τ μτιον α. νι] 56, 
"646, τινάς, 564 ᾿Ἰπηϊῖαει5 παθο νϑτ- 
Ῥὰ Απέΐϊψα. Ρ. 1.470. τινά. 

- 6... τὴν μὲν --- πολεμεῖν. δες 
δὐπιοάστη πθρ]]βθηιεσ Ἰαπᾶδὶ 
Τίοη. ρΡ.᾽ 796., υ] ρτὸ μὲν γάρ, 
αιιοῦ" 1ρ56 δβαμίρεῖ ρ. "8323.») 50γ1- 
Βὶξ μὲν οὖν. Ἐ.. γάρ οι. 
“πρόφασιν. Τῖοη. Ρ. 796. εχ 

ἐπῖ! τεῖδί. (ΥἹά. 8080.) αἰτίαν, 
δ 

- 

ξε Ρ, 825. πρόφασιν. Οἔ. 1. 1. 
Ρ. 254. 

᾿Αφανεστάτην δὲ λόγῳ. Ὠϊοπ. 
Ρ. 796. λόγῳ δὲ ἀφανεστάτην " Ξε 
νυ]Ἱραίιπι οΥ παι σοὶϊπ θὲ ̓ἄθαι 
Ρ. 855. 
Ἡγοῦμαι. Ῥίον. Ῥ. 796. οἴομαι, 

νούπι Ρ. 8535.: ἡγοῦμαι. 
Γιγνομένους οὐ. Α. 
Καὶ φόβον --- τοῖς Μακεδ. 

οὐαλτν Ώτοη. Ρ. 796.) 564 ἀρπο- 
βοΐξ Ρ. 855. ᾿ 

Πολεμεῖν. Τὴ Ἐ'. ΟΡ ποπιοροίεϊ, 
Ἰδοιηα εδὲ ϑ4ὰ6 δα πόλεμον, 
εἰ ἀεῖπάθ κατέστησαν ἃ]. πχᾶπ. 
ἀοΙδἔιμ δϑί. κὰν» 

"ἱὲ δὲ ἐς τὸ φανερόν. 41 Ρ]6π6 
ξουϊθυηΐ δ55. Αἄὕὔἰρ,΄Α. Ἐ', ῬΑ]. 
Β6ρ. (6.) Η. Οατ. Βίομ. Ρ. 833- 
Ψαῖρο δ᾽ ἐς, εἱ δἷο Ηδϑοκ. οἵ 
Βεκκ. 

“4ἴδε ἦσαν. 6 ο(Ηδαοῖ. ΒΟΚΕ.) 
αἵδ᾽ ἦσαν. 884 (455. Αι. Ἁ. 
ἙΕ, Βερ. (6.) Ἢ. αἱ δέ, ῬαΔὶ. 
αἵδε. 
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(Α. Αἵ ἐς τὸ φανερὸν λεγόμεναι. κδ' --- ἕς΄.). 
(1. Τὰ Κερκυραϊκά. κδ΄ --νε, ἃ. Πόλεμος τῶν Κερκυ- 

ς ραέων καὶ Κορενϑίων. κδ΄ --- λα.) 

(Περὶ τῆς ᾿Επιδάμνου. καὶ τῶν αὐτῆς στάσεων.) 

κὃ. ΕἘΠΙΖΔΑ͂ΜΝΟΣ ἐστι πόλις ἐν δεξιᾷ ἐςπλέοντι 
τὸν ᾿Ιόνιον χόλπον" προςοικοῦσι δ᾽ αὐτὴν Ταυλάντιοι 
βάρβαροι, Ἰλλυρικὸν ἔϑνος. 2. ταύτην ἀπῴκισαν μὲν 
Κερκυραῖοι, οἰκιστὴς δ᾽ ἐγένετο Φάλιος. ᾿Ερατοκλείδου, 
Κορίνϑιος γένος, τῶν ἀφ᾽ Ἡρακλέους, κατὰ δὴ τὸν πα- ὅ 

λαιὸν νόμον ἐκ τῆς μητροπόλεως κατακληϑείς" ξυνῴκι- ᾿ 

χδ΄. ᾿Επίδαμνος] ἢ νῦν “υῤῥάχιον καλεῖται, ἤντινα παραγραμ- 
ματίξοντες “Ιοράκιον καλοῦσι. (Κασσ. 4ὐγ.) --- 8. ᾿“πῴκισαν) οὐχὲ 
ἀπανξστησαν τῆς οἰκίας, ἀλλ᾿ ἀποικίαν πέμψαντες ᾧκισαν. (1. 4ὐγ.) 
τῇ καὶ γὰρ μετ᾽ ὀλίγον φὴσὶ, πέμπουσιν ἐς τὴν Κέρκυραν ὡς μητοό- 
πολιν. οἱ μὲν οὖν Κερκυραῖοι πέμπουσι τὴν ἀποικίαν" ὃ δὲ Φά- 
λιος, Κορίνϑιος ὧν, καὶ ἐν Κερκύρᾳ ὧν, συνεχπεμφϑεὶς οἰκίζει τὴν 
᾿Επίδαμνον. (Βασ.) --- 5. Κατὰ δὴ τὸν παλαιὸν νόμον] ὁ παλαιὸς 
νόμος οὐκ ἀπὸ τοῦ γένους ἐκάλει, ἀλλ ἀπὸ τῆς μητροπόλεως, του- 
τέστι τῆς πατρίδος. (λ. 4ὐγ.) --- 6. Ἐκ τῆς μητροπόλεως] ἔκ τῆς 
Κορίνϑου. Κορίνϑιος γάρ. (1. 4γ.) --- Κατακχληϑείς] τὸ κατακλη-" 
ϑεὶς κυρίως εἶπεν " ἀπὸ γὰρ μειζύνων τῶν Ἡρακλειδῶν" ὥςπερ ἀνα- 

ΟΡ. ΧΧΙΨΝ, Ἐν δεξιᾷ. Ἠδν- 
ῬόΟΟΥ. 5. ν. Ἰόνιος παβμθεῖ ἕς δεξιά. 
Ἠεβυ μια ἐνδέξια 16 1556 ν]ἀοτί 
Ῥοίθεί. Ψιϊσαίδηι σοηἤγπιαπξ 
ῬΥΆΘΙΟΥ οὔλπεβ οοὐά, ΤΗμογα, 
οἰΐαπι Ὀίοη. Η. ΒΩ’ 27..δὲ βϑζζῳ 
Ῥβριιθοάεπιοίγ. 8. 199., Μαχ. 'ΓγΥ. 
α155, ΧἼ. ᾧ. 124. Ηεΐπβ.), Ῥσο- 
0Ρ. Β. 6. 1, γ. οὐ 5611ο0]. ΡΙπᾶ. 
δα ῬΥΙΗ. 1Π|, 120. ΨΙ1. ποῖ. 

᾿Ἐςπλέοντι. Μοη. 5. πλέοντι. 
ϑιδιϊαι Ρο58 τηᾶτρ. ϑίθρῃ. ρεγρίξε. 
ἐς τόν, εὐ εἰς αἀαῖξ δείαπι Ῥβειι-- 
ἀοαδηηθιῦ. ; δὲ νἱα. ποῖ. 

᾿Ιόνιον. ψίπα,. Ἰώνιον. Μα18. 
ὙΙὰ. διθρῆ. ΒγυΖ. 5. ἢ. ν. δὲ 
ΘΌΒΘΙΙΘΥ, Ιιθχῖς. Γιαῖ, 1}. 

. Κόλπον. 8.80]. Ριίπά, 1. 1. 
πόντον. Ῥογρθύδηι. γιά, 1. 2. 
Ῥ. 125. 86. δ ὯΝ 

Προςοικοῦσι --- ἔϑνος. ,, Ῥυΐ5- 
οἷδη. Ρ. 1205. Βαβεῖ προςοικ, αὖ- 
τόν.“ ὙΥΑΒ58, Ο. προρςοικειοῦσι. 
(455. Α. Ταλάντιοι, 4ιιο ποπιΐμθ 
Ἀππο Ροραλαπι ἃ ῬΡχοσορίο γοοᾶ- 

Τὶ τπομεηΐ Τηῖρρ. ϑίθβρῃ. Βγυ2. 
ϑεᾷ Πῖο ἱρβ6. ϑίβρβδημῃβς, ϑέγαθο 
Ῥ. 52. Δ]1Π141τ6 Παια ραιιοὶ 5ουί- 
Ῥίογϑϑβ (ν. 806 ]]8σ. 1. ], 5. ἢν ν. 
οὐ [αὐὲ. δῖτα},) Ταυλαντίους 6χ- 
ἈΙΡ6πῖ, Ὁ. 1, Ταβλαντίους. 

9. ᾿ἀπῴκισαν] Ὠ. ΟἸγ. ἀπῴκη- 
σαν, 5866 ἴῃ ΟἾγ, ἢ 4]. πχδη, Π6- 
πιϑῖσ, ΠΑ]. δ. 75, κατῴκησαν. 

ει Φάλιος ᾿ρατοκχλείδου. ΜαῖΙΐξ 
ἈΠ 4αϊς Φ. ὁ Ἔρατ. Νἱά. 1. 1.. 
Ρ. 105- 856. ν ἄμ. ἌΝ 

Κορίνϑιος γένος. Α. γένους, ος΄ 

5. οὖς. Τῇ Αυρ. εἰ Β6ρ. νίγρη]α 
0} Ῥοϑβὲ γένος, 568 δηΐβ γένος 
Ῥομΐτατ, 

Τῶν ἀφ᾽ Ἣραχλ. Ὁ. τῶν ἀμφ᾽ 
Ἡ.., 56 μὶ 46]. οδὰ, πιϑη, 
Κατ δὴ τόν. Νε ΞοΙΠοἴἷτες, νἱά. 

ποῦ. 
Ἐυνῴκισαν. (55. Απρ.ΡΑ]. Α.1. 

ΟἸγ. (ἢ «τὸ ἢ 8} 8]. πχϑῃ. 6581) 
ξυνῴκησαν. 
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σαν δὲ καὶ Κορινϑίων τινὲς καὶ τοῦ ἄλλου Ζωρικοῦ γέ- 
νους. 8. προελθόντος δὲ τοῦ χρόνου ἐγένετο ἡ τῶν ᾽Επι- 
δαμνίων [πόλις] μεγάλη καὶ πολυάνθρωπος. 4. στασιά- 
σαντες δὲ ἐν ἀλλήλοις ἔτη πολλὰ, ὡς λέγεται, ἀπὸ πο- 

ὅ λέμου τινὸς τῶν προφοίκων βαρβάρων ἐφϑάρησαν, καὶ 
τῆς δυνάμεως τῆς πολλῆς ἐστερήϑησαν. 5. τὰ δὲ τελευ- 
ταῖα πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου ὁ δῆμος αὐτῶν ἐξεδίωξε 
τοὺς δυνατούς᾽ οἵ δὲ ἀπελθόντες, μετὰ τῶν βαρβάρων 
ἐληΐζοντο τοὺς ἐν τῇ πόλει κατά τε γῆν καὶ κατὰ ὃά- 

10 λαόσσαν. 6. οἵ δὲ ἐν τῇ πόλει ὄντες Ἐπιδάμνιοι, ἐπειδὴ 
ἐπιέζοντο, πέμπουσιν ἐς τὴν Κέρκυραν πρέσβεις, ὡς μη- 
τρόπολιν οὖσαν, δεόμενοι μὴ σφᾶς περιορᾷν φϑειρομέ- 

κληϑεὶς ἀπὸ ἐλασσόνων λέγεται. --- 8. ἘΞ Στασιάσαντες) οὗ Ἐπι- 
δάμνιοι. (40γ.}) --’ 5. Τῶν προςοίκων βαρβάρων] τῶν Ταυλαν- 
τίων. --- 6. Ἐκ Τῆς πολλῆς] οὐ μὴν τῆς πάσης. (.4υγ.) --- Τὰ δὲ 
τελευταῖα] ἀντὶ τοῦ, τέλος δὲ, κατὰ τὰ τελευταῖα, ἤγουν κατὰ τὰ 
τελευταῖα τῆς στάσεως αὐτῶν. --- 7. Πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου) τοῦ 
ἹΠελοποννησιαποῦ. --- Αὐτῶν] τῶν ᾿Επιδαμνίων. (1. 4ὖγ.) -- 

, Καὶ Κορινϑίων. Οὐ να]ρο (εἰ 
δρᾶ Ηδ80κ.} ἱπβουτίαῦ δυίΐοα- 
115 τῶν διιπὶ ἱπΡΘητἶθιι5 (55. 
ΟΙ. σε. Δ. Ἐ. Ἀερ: (6.) Η. ναι. 
1, Τιαῖσ, Ὁ. Ὑἱηα, οὔπὶ ΒΕΚΚ. 
ΕΧΡΙΙ ΧΙ ΠΊΤΙ5. 
: Καὶ τοῦ ἄλλου Δωρικούγένους. 
[τ Ατιρ. Ῥαὶ]. νη. Α. 6. Η. 
1, αὶ. Ταυν: Ὁ. πα. τηϑτρ. 
ϑίθρῃ. Ηδδοξκ, Βεκκ. χαὶ ἄλλου 
“ωρ. γεν. Οα55. ΕἸ. Βερ. [ἡ Ἀορ. 
᾿αὐἀξοτγίρειπη δϑδὲ γρ. καὶ ἄλλοι. 
4114: εἰ αἰϊὲ ρταξίεγεα Ποτίεαε 
ξεπιΐς. Ψυῖρο καὶ ἄλλοι. ἐκ τοῦ 
“Ιωρ. γέν.. 

8. Τῶν ᾿Επιδαμνίων. ΟἹ. οπι. 
τῶν. 
᾿ Πόλις. ΟΕ. Οαπι. Ὁ. Ε΄. Ταῦ. 
ψἱμα. πκρύρν χρ Ρ. Αγ. Οἢγ. Πδη. 
ὙπδΥρ', ϑίθρῃη. δύναμις. ῬαΙ. δύ- 
ναμις, πόλις. ΟἹ. στ. δύναμις 
καὶ πόλις. στ χάπιαιια ποηπεη 1η- 
τουρυθῖθες ἀθθουῖ οοηϊοδηι5, 
4πῖῖπὶ ἔγθαιθηϑ δἷε 1 ἐ8] 1 Ρ1ι5 ἤου- 
τι Ὲ}15 ΘΠ ρ515 νοο. πόλις. Οτιαη- 
4ιυαπι ἰάθπὶ 586 ρ6 οἰΐβηι οἱμπὶ 
Αἰ115,, φαοτμπ δΡπῖ5 αϑέ βἰσηῖ- 

Ποαιῖο, σοπξαπάϊειν, νἱά, πὰ Ογ- 
γορ. Χοπορῇῃ. 111,5; 16. εὔ Ἰπῆγα 
11, 16. 

4, Ἔτη πολλὰ, ὡς λέγεται. Α. 
ὡς λέγ.»γ ἔτη πολλά. 

᾿4πό. Ἦος ε 655. Ατιρ, Ραὶ, 
ΕἸ. Β65. οοά. ϑ8.6ρΡ}. οοὰ. Βα5. 
στ. γ᾽πά. Αὐ. Οἢγ. θη. Ῥδυ155. 
(αὲ νἱἀοίαγ, οὐπηῖθιι5), ΠΡτῖβ 
ΒοΚΚονΐ, νοΐξ, εἀ4, ΗοΥπιορ, πε- 
οἱ μεϑ'. δεῖν. ς. 55. Υδοθριῦ ΟΊ]. 
ΟἸΐπι ὑπο, σιοὰ ἱπ οοα. Βα5. 
οογτθοῖου ἀράϊε. Ψ1ὰ, ποί. 

5. Πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου. 
Μοη. 5. παρὰ τοῦ πολ. 

ε, Ἐξεδίωξε. Α. Μοη. 5. ἐδέωξε. 
Οοά. Βας, ἐξεδέωκε. 2) ῬΟΊΙαΧχ ΓΧ, 
157." ΝΥΑ598. 
Μετὰ τῶν βαρβάρων. Ὀεκιμξ 

μαθς Μοξαχα. ". Αὐ. Οπυ. Ῥ)δη. 
Ι ροβίσγθμπιο δἴαιιθ ἴθ Μοβαα, 
τ8. ΧΟ, 1π τηᾶΥϑ. ῬΟϑβιμΐ. 

6. Οὖσαν. 1π Ατ., εἐ, Ἐξ νἱ- 
ἄδεια, δἰίαπι τιπὸ Ῥαγ, οὐ αι- 
τὰν πο ρτοχί πιο σοφαιϊιηει δέξο - 
μένοι -- ξυναλλάξαι σφίσι. 
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φἠους., “ἀλλὰ τούς τε φεύγοντας ξυναλλάξαι σφίσι, καὶ 
"τὸν τῶν βαρβάρων πόλεμον καταλῦσαι. Υ. ταῦτα δὲ ἵκέ- 
ται καϑεζόμενοι ἐς τὸ Ἣραϊῖον ἐδέοντο. οὗ δὲ Κερκυ- 
ραῖοι τὴν ἵχετείαν οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλὰ ἀπράκτους ἀπέ- 
πεμψαν. δ 

(Οἱ Κορίνϑιοι ὑποδέχονται τὴν τιμωρίαι τῶν ᾿Επιδαμγίων μίσει 
τῶν Κερκυραίων.) 

κε. Γνόντες δὲ οἵ ᾿Επιδάμνιοι οὐδεμίαν σφίσιν ἀπὸ 
Κερκύρας τιμωρίαν οὖσαν, ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο ϑέσθαι τὸ. 
παρόν" καὶ πέμψαντες ἐς Δελφοὺς, τὸν ϑεὸν ἐπήροντο, 

1." Τούς τε φεύγοντας τοὺς πλουσίους. (.470γ.) --- -3. Ἐς τὸ 
Ἡραϊον) ἐν τῷ ναῷ τῆς Ἥρας. --- 4. Τὴν ἱκετείαν οὐκ ἐδέξαντο] 
οὐχὲ τὴν πρεσβείαν οὐχ [ὑπ]εδέξαντο, ἀλλὰ τὴν. τιμωρίαν. τὸ τέ- 
λος εἶπεν ἀντὶ τῆς πράξεως, συντομώτερον εἰπὼν καὶ καινότε- 
ρον. τὸ γὰρ εἰπεῖν ὅτι ὑπεδέξαντο τὴν πρεσβείαν καὶ κατέϑεν- 
τὸ τὴν τιμωρίαν ποιῆσαι, μακρὸν ἂν ἐγένετο καὶ αύπηϑες κατὰ τὴν 

φρύδι Ἂν. Ψ Γ΄ - Ν᾿ ᾿ Ν 

κε΄. 7. Τιμωρίαν οὐσαν] βοήϑειαν οὐσαν. ἡ ὉὙὉπαπουστέον τὸ κο- 
τὰ τῶν ἀδικούντων. 8. Τιμωρίαν, κατὰ τῶν ἀδικούντων αὐτοὺς 
δηλαδὴ, ἐκδίκησιν. (λ. 43ὐγ.). --- Θέσϑαι τὸ παρόν] ϑέσϑαι τὸ 
εὖ ϑέσϑαι, τὸ δὲ παρὸν ἀντὶ τοῦ [τοῦ] παρόντος " ἐβουλεύοντο γὰρ 

Τααο. ἴθ ἄἀθ Αγΐῖ, οὐζ. 
12:- 

Φεύγοντας. Μαγρ. ϑέθΡῃ, φυ- 
γόντας. Αἴ φεύγοντες 5ϊδι1ηι γοαα- 6, 

8Ρ. 

11 6. ἐδ. εἴ 118 586 Ρ 551716 ΘΧϑ}}- 
165 αἱοὶ 88:15 οοηςίδε, Β. φευον- 

τας γΥ 5. ν. ϑίδιπι ροβξὶ ξυναλ- 
λάξαι εχ Α. Β. Ο᾽ Κι. 1|. [ματι 
Μοβαιι. γϑοδρέμπιὶ 84})0 Ηδϑοκ. 
οὐ Βθῖκ. Ψαϊρσο συναλλ. 

Καὶ τὸν τῶν βαρβάρων πόλε- 
μον. Ῥυίογεπὶ δυιϊοι! πὶ οπκὲΐ- 
ταηῖ Μοβαι. Π 81.,) δἰ ἔθγιπι Ὁ. 

7. Ταῦτα δέ. Ῥυϊξοῖΐαν., οὐἶτι5 
γεῦρα εἰβίϊπι Ἰδιιθαθιπέμγ, δή. 
ΜΜοη. 5. ραυ σι]δῖι Ἰσηοῦαΐ, 

᾿ς Ἱκέται καθεζόμενοι. ,,ῬεΞοἴδη. 
ΧΥΠ, ρ. 1178. οτάϊπϑηι ἸηνοΥ- 
εἰ, καϑ'. εἷς τὸ Ἡ. ἱκέται, Γηϊϑὶ 
101 δὰ ΠῚ, 25. τοβϑριοΐτσυσ. Ρ,} 
564 Ρ. 1174. γϑοῖθ οἱτδς; ἀθηΐχιιθ 
Ῥ- 1186, σογτιρίεα καϑ'. δὲ αὐσχύ- 
νῆς ἵκ. δ. ε. τὸν Ἡραῖον εχ 56- 
οαπᾶο ΠΡτο. 6 ὙΥΑ55, 6 8ο- 
σεπῖμ ποπλΐηῖ5 Ρρ. οομπἴουχα Ρο- 

ἱκετείαν. Ῥα]. ἱκετίαν 511. τα, 
εἴ τέο. 181). 5! ΡΘΥβοσ, ἁττικῶς 

ἀντὶ τοῦ σ, τ. ϑε4 ποη ἴΐα ΤῊὰ- 
ογά. Ὑ]ά. πᾶ, Θὲ 1.0}. δα Ῥῆτγγη. 
Ῥ. 504. (φῆ ίδιι 5 πη] ἀχρη- 
ματία 1, τι.) ϑομο! ]αβίθη δ] δια 
νοςσοθπὶ ἰορίβθθ ἰθθυθ ΠΟΠΠΏΠ]1' 
ΒῈΒΡΙΟΘΙ διιηΐ. 14. ποῖ, δὰ 5080). 

ΟΔρ. ΧΧΥ. ἀπὸ Κερκύρας τι- 
μωρίαν οὖσαν. Α. τιμωρίαν ἀπὸ 
Κερκ. οὐσαν. , 

Ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο ϑέσϑαι. ῬΑ]. 
ἐν ἀπόρῳ εἶχον τὸ ϑέσϑαι. Οποά 
Ἰεσϑπάμμι οομΐθοὶς ΒοΙ5 κα, Ὑ]ᾷ, 
ποῖ, 

 Ἐπήροντα. ϑογϊρειγατη (δς8. 
Απρ. ΟἹ, ε. Ε΄ Ῥα], 1τ γαῖ, 
Η, Βερ. (6.) οοἄ, 'ϑίερῃ. στ. 1. 
ϑίθβρμαπο ργοβαίβϑιη υϑοδρίπιιβ 
ουπὶ Οδ81]. Ηδαοκ. Βεκκ. [π. Α. 
ἐπήρωντο.  υἱρο ἐπηρώτων. ος 
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εἰ παραδοῖεν Κορινϑίοις τὴν. πόλιν ὡς οἰκισταῖς,, καὶ τι- 
μωρίαν τινὰ πειρῷντο ἀπ᾿ αὐτῶν ποιεῖσθαι. ὁ δ᾽ αὐτοῖς 

ἀνεῖλε παραδοῦναι, καὶ ἡγεμόνας ποιεῖσθαι. 9. ἐλϑόντες ἊΣ “, 

δὲ οἵ ᾿Επιδάμνιοι ἐς τὴν Κόρινϑον,. κατὰ τὸ. “μαντεῖον πρὸ Χο. 

5 παρέδοσαν τὴν ἀποικίαν, τόν τε οἰκιστὴν ἀποδεικνύντες υλε'. 
σφῶν ἐκ Κορίνϑου ὄντα, καὶ τὸ χρηστήριον δηλοῦντες" 

ἐδέοντό τὲ μὴ σφᾶς περιορᾷν, διαφϑειρομένους, ἀλλ᾽ ἐπα- 

μῦναι.. 8. Κορίνϑιοι δὲ κατά τε τὸ δίχαιον ὑπεδέξαντο 
τὴν. τιμωρίαν, (νομίξοντες. οὐχ ἧσσον “ἑαυτῶν εἶναι τὴν 

᾿ 40 ἀποικίαν ἢ Κερκυραίων,) ἅμα δὲ καὶ μίσει τῶν Κερκυ- 
ραίων, ὅτι αὐτῶν παρημέλουν ὄντες ἄποικοι. 4. οὔτε 
γὰρ ἐν πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς διδόντες γέρα τὰ νομι- 

καὶ τὴν πόλιν παραδοῦναι καὶ τιμωρίαν λαβεῖν, (1. 4ὐγ) - 1. Κο- 
ρινϑίοις ὡς οἰκισταῖς), διὰ τὸν Φάλιον δηλονότε, ἐφ᾽ ὅσον οἰκιστὴς. 
αὐτὸς ἦν, Κορίνϑιος ὦν. (. Κασσ.) -- Ὡς οἰκισταῖς] οὐχ ὅτι ἀλη- 
ϑώῶς Κορίνϑιοι αὐτοὺς ᾧκισαν, ἀλλ ἐφ᾽ ὅσον ὁ οἰπιατὴς Φάλιος 
Καρίνϑιος ἐγένετο. (λ. 40γ. )-- 8. Καὶ ἡγεμόνας ποιεῖσϑαι] τοὺς Κοριν-. 
ϑίους. (λ. 4ὖγ.) --- 4. Κατὰ τὸ μαντεῖον] κατὰ τὸ μάντευμα. (λ. Αγ.) 
- 5. Παρέδοσαν. τὴν ἀποικίαν) τοῖς Κορινϑίοις δηλονότι. (λ., Αὐγ.) - 
Τόν τε οἰκιστήν] Φάλιον. --- 8. Κατα, τε τὸ δίκαιον) κατὰ τὸ δο- 
κοῦν αὐτοῖς δίκαιον. ἐνόμιξον γὰρ αὐτῶν μᾶλλον εἶναι τὴν ἀποι- 
χίαν. (λ. Καασσ. 4ὐγ. -- 1, Ωντες ἄποικοι] ἤγουν πέμψαντες τὴν 
ἀποικίαν. (2. 4ὖγ.) - Οὔτε γὰρ ἐν πανηγύρεσι» ἰατέον ὅτι ἁ γὰρ 
παρέλκει. καὶ ἀπὸ χοινοῦ τὸ παρημέλουν. ἢ τὸ διδόντες ἀντὶ τοῦ 

- ἐδίδοσαν" ὡς καὶ Ὅμηρος, καρπῷ βριϑομένη, ἀντὶ τοῦ βρίϑεται. 
"12. Ἐν πανηγύρεαιν] ἐν ᾿Ολυμπίοις, Νεμέοις καὶ τοῖς τοιούτοις 
ἀγῶσιν. ὃ. σημείωσαι δὲ ὅτι οἱ πέμποντες ἀποιείας » οὗτοε ἐποίουν 
τὰς πανηγύρεις ἐν ἐκείναις ταῖς πόλεσι, καὶ δ ὁμογενῶν οἰκιστῶν 
ἀπήρχοντο. τῶν ἱερῶν, τουτέστι τῶν ϑυσιῶν. (Βασ.) --- Γέρα τὰ νομι- 

ἂθ ϑαᾶοθπι τὸ μαΡρεϑ 1, 118. (οἔ, 
11, 54.), 1Ππ4 ἀς 5'πΉ}}1 11, 92. 
, ἹΠειρῷντο. ΔΑ. ἐπειρῶντο. 
Ποιεῖσϑαι. Ατ΄ Ρεσϑὶς ἐλϑόντες 

δέ, οπιΐβ5515 το αῖ5. 
Αὐτοῖς. αοἄ, ΒδΞ, ἃ ῬΥ. πιδη. 

(μδπὶ οοτγθοΐου νυϊραίιπι 51}}.- 
5001) Ὁ. Οῃγ. Ῥδῃη, Ρ. αὐτήν. 

δὐιΐεπι ν]σῸ νγρ]α ἱπέου- 
τ ροβῖ αὐτοῖς" πδηὶ ἴα 

ον 8 Ἐρ᾿ἀδηγηΐοςβ γϑε- 
Τοηάιιπι οβϑαῖ, αιιοα ρϑῖ]0 δηΐθ 
ἂς ΟοΥπεη ἀϊοίππι οσγαῖ,. 

9. Ἐςτὴν Κόρινϑον. Τὴν ἀθοεῖ 
Μοη. 5.. 

Παρέδοσαν. Νοι.5. παρέδωκαν, 
ΕΑ. παρέδοσαν τὴν ἀποικίαν οπι. 

- Ἀποδεικνύντες. Ὦ. ἀποδειζνύ- 
Ὁντες. 

᾿Ἐδέοντό τε, Νῖομ, 5. τξ. 9Π1.. 
ΤΠΔΥ. ϑίβρῃ. τότε βαβοῖ, βεάᾶ ποα 
1ρ568 ϑίερῃ. ἀδπιπδὶ αἱροίθ 6Χ οὐ - 
ΤΟΥ͂Θ ὨΘ[Π1, Ὑθροεϊία Ῥουαρτα- 

ἀοηείδηι 5.116 Ρα το. 
ἔργ, γώ δρσ α. ψαξ, ςοἄ, 

Ἑ. Μίμά, Αὐ. Οἴγ. Πδῃ.- 
μρϑ ει αβὶ Εδάεπι νεῦρα ἴῃ ποπ- 
11}}}}5 ΠΡΥῚ5 ρου πιίαμΐην 1, 110, 
1Π|, 58. 

3. Κατά τε: Τυπῖ, καϑάτε. 
“Ἑαυτῶν εἶναι. Ῥυϊυείρηοταῖ Α. 

4, Ἐν πανηγύρεσι. ΟΥ. ἐν ταῖς 
παν. 
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ξόμενα, οὔτε Κορινϑίῳ ἀνδρὶ προκαταρχόμενοι τῶν ἴε- 
ῥῶν, ὥςπερ αἵ ἄλλαι ἀποικίαι, περιφρονοῦντες δὲ αὖ- 
τοὺς, καὶ χρημάτων δυνάμει ὄντες κατ ἐκεῖνον τὸν χρό- 
νον δμοια τοῖς “Ελλήνων πλουσιωτάτοις, καὶ τῇ ἐς πό- 

λεμον παρασκευῇ δυνατώτεροι, ναυτικῷ δὲ καὶ πολὺ 
προέχειν ἔστιν' ὅτε ἐπαιρόμενοι καὶ κατὰ τὴν τῶν Φαιά- 
κῶν προενοίκησιν τῆς Κερκύρας, κλέος ἐχόντων τὰ περὶ 
τὰς ναῦς. ἡ καὶ μᾶλλον ἐξηρτύοντο τὸ ναυτικὸν, καὶ 

ἦσαν οὐκ ἀδύνατοι" τριήρεις γὰρ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ὑπῆρ- 
χον αὐτοῖς, ὅτε ἤρχοντο πολεμεῖν. 

ξόμενα] τὰς τιμὰς καὶ προεδρίας. --- 1. Προκαταρχόμενοι τῶν ξε- 
ρῶν] διδόντες τὰς καταρχᾶς. (λ. Κασοα. .40γ.} - Κορινϑίῳ ἀν- 
δρὶ προκαταρχόμενοι τῶν ἱερῶν) ἔϑος γὰρ ἦν ἀρχιερέας ἐκ τῆς μη- 
τρυπόλεως λαμβάνειν. -- 2. Α4ἱ ἄλλαι ἀποικίαι] ἀντὶ τοῦ, αἱ πεμ-- 
φϑεῖσαι ἀποικίαι. -- ̓ Περιφρονοῦντες δὲ αὐτούς] ᾿Ἵττικὴ ἡ σύν- 
ταξις. ἀντὶ τοῦ περιφρονοῦντες αὐτῶν. -- 6. Ἔστιν ὅτε ἐπαιρό- 
μενοι] οὐ γὰρ ἀεὶ πλέον εἶχον ναυτιπόν" διὰ τοῦτό φησιν, ἔστιν 
ὅτε. -- Κατὰ τὴν τῶν Φαιάκων προενοίχησιν) ἀντὶ τοῦ ὁμοίως τ 
προενοικήσεν τῶν Φαιάκων. προενοιπήσει λέγει τῆς Κερκύρας" ὑρῃ 
γὰρ οἱ Φαίακες παλαιότεροι ἦσαν τῶν Κερκυραίων, καὶ ἄριστοι 
τὰ ναυτικά. (λ. 40γ. ̓  ξ. Ὡς τῶν Κερκυραίων οὕτω δοξαξόντων 
λέγει; καὶ οὐχὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ" ἀεὶ γὰρ τὸ μυϑῶδες᾽ φεύγει. -- 7. 
Κλέος ἐχόντων] τῶν Φαιάκων ἐς τὰ περὶ τὰς ναῦς. (λ. 4“0γ.}) -- 
8. Ἧι καὶ μᾶλλον 1 τὸ ἧ ἀντὶ τοῦ διό" διὸ καὶ μᾶλλον " διὰ “τὴν 
φήμην τῶν Φαιάκων, μὴ φανεῖεν χείρους. Δ. 4ὐγ.0 --- Καΐ ἦσαν 
οὐκ ἀδύνατοι) τὸ οὐκ ἀδύνατοι μεσότητός ἐστι ῥῆμα, οἷον οὔτε 
τελείως δυνατοὶ οὔτε ἀσϑενεῖς. --- 10. ἘῈ Πολεμεῖν] πρὸς Κοριν- 
ϑίους. (.λ. 4ὖγ.) 

Κορινϑίῳ ἀνδρί. Ὁ δη. ". Κο- 
ἰὐαῷ αὶ ἀ. 

Καὶ πολὺ προέχειν ἔστιν ὅτε 
ἐπαιρόμενοι. Α. ἔστε. ὅτε καὶ πολὺ 

Προκαταρχόμενοι. Ο. πρόκα- 
δ λ βένός 

᾽ - ,' ΄ ᾿Ὶ ΄ 

Ἐκεῖνον τὸν χρόνον. Ο. τὸν γρό- 
γον 5.ν. ἃ]. ὕ8}. δα ἀϊτιιπι παρ οῖ. 

[χὰ ε , “ὦ 

Ομοια. Τῇ. ὁμοία. ΝΝΟΙ ὁμοῖοι 
δοηΐίσογθ. Ια, 1. 1. Ρ. 104. 

Τοῖς "Ἑλλήνων πλουσιωτάτοις. 
Ῥοπβίσεπια ἱβποταὶ δὰ μοί 5 
δυνατωτάτοις ΘΙ δι Βϑε Α, 

“Τῇ ἐς πόλεμον παρασκευῇ. Ἑ. 
τῇ παρ. τῇ ἐς πόλ. 

προέχ. ἔπαιρ. οη. εξ. οτχ, καΐ. 
Τὴν τῶν Φαιάκων. Ε. εἰ Τιδογ, 

οπΊ. τῶν. 
Τὸ ναυτικόν. ῬΑ]. Ὑ Μοβαι. 

ΑΥ. ΟἸγ. δ. πιαῦρ, ϑέερ!. τὰ 
ναυτικά. 65. (6.) τὸν ναῦυτι- 
κόν. 

Οὐκ ἀδύνατοι. Τπη 1, οὐκ, ἱπ 
τΆρτΕ,. 8]. πῖ8ι. 861 ΘΟΕ}, 

Τ' ριήρεις γὰρ εἴκο σε. Ἐ΄, τριή- 
ρεὶς εἴμ. γάρ. ᾿ 
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(Κορινϑίων ὠφελείας ἐς τὴν ̓Επίδαμνον πεμφϑείσης οἱ Κερκυραῖοι 
᾿ τὴν πόλιν πολιορκοῦσι.) 

χς΄. Πάντων. οὖν τούτων ἐγκλήματα ἔχοντες οἵ Κο- 
ρίνϑιοι, ἔπεμπον ἐς τὴν ᾿Επίδαμνον ἄσμενοι τὴν ὠφέ-- 

λειαν, οἰκήτορά τε τὸν βουλόμενον ἰέναι κελεύοντες, καὶ 
᾿Δμπρακιωτῶν καὶ Δευκαδίων καὶ ἑαυτῶν φρουρούς. 2. 

δ ἐπορεύθησαν δὲ πεξῇ ἐς ̓ ἀπολλωνίαν, Κορινθίων οὖσαν 
ἀποικίαν, δέει τῶν Κερκυραίων, μὴ κωλύωνται ὑπ᾽ αὐὖ- 
τῶν κατὰ ϑάλασσαν περαιούμενοι. 8. Κερκυραῖοι δὲ ἐπει- 
δὴ ἤσϑοντο τούς τε οἰκήτορας καὶ φρουροὺς ἤκοντας ἐς 

᾿ τὴν Ἐπίδαμνον, τήν τε ἀποικίαν Κορινϑίοις δεδομένην, 
10 ἐχαλέπαινον καὶ πλεύσαντες εὐϑὺς πέντε καὶ εἴκοσι ναυ- 

σὶ, καὶ ὕστερον ἑτέρῳ στόλῳ, τούς τε φεύγοντας ἐκέλευον 
κατ᾽ ἐπήρειαν δέχεσθαι αὐτοὺς", (ἦλϑον γὰρ ἐς τὴν Κέρ- 
ἄυραν οἵ τῶν Ἐπιδαμνίων φυγάδες, τάφους τε ἀποδει- 

κε΄. 1. Πάντων οὖν τούτων ἐγκλήματα ἔχοντες οἱ Κορ. ἤγουν 
ἐγκαλοῦντες ἕνεκα πάντων τούτων οἱ Κορίνϑιοι τοῖς Κερκυραίοις. 
(2. 40γ.) - Ἐγκλήματα ἔχοντες) ἀντὶ τοῦ, κατὰ τῶν Κερκυ- 
ραίων ἐγκαλοῦντες. (λ. 407.) πρὸς Κορινϑίους ἰδίως εἶπε τὸ ἐγ- 
χαλεῖν ἐγκλήματα ἔχειν. --- 2. Τὴν ὠφέλειαν) ὠφέλεια, βοήϑεια, 
συμμαχία, ἐπικουρία. --- 4. Καὶ ἑαυτῶν φρουρούς] ἔπεμπον δη- 
λονότι. (1. 4ὖγ.) --- 7. Περαιούμενοι πλέοντες. (Δ. 4ὖγ.) --- 9. Τὴν 
τε ἀποικίαν Κορινϑίοις δεδομένην) τουτέστι, τὴν τῶν ᾿Επιδαμνίων 
τοῖς Κορινϑίοις ἀναφερομένην. (Δ. 4ὖγ.) --- 11. Τούς τε φεύγον- 
τας] τοὺς πλουσίους, [τοὺς φυγάδας. (Δ. Κασσ. 40ὖγ.}} --- 12. Κατ 
ἐπήρειαν) κατὰ βλάβην καὶ στάσιν, ὅπως πάλιν στασιάσωσιν, ἴ ἢ 
κατ ἀπειλήν. (Δ. Κασσ.}} τρία εἴδη ὀλιγωρίας, καταφρόνησις, ἐπη- 
ρεασμὸς, καὶ ὕβοις. τούτων γὰρ καταφρονεῖ τις, ἃ μηδενὸς ἡγεῖ- 
ται. καὶ γὰρ ὃ. ἐπηρεάζων φαίνεται καταφρονεῖν. ἔστι γὰρ κατὰ 
᾿Δριστοτέλην ὃ ἐπηρεασμὸς ἐμποδισμὸς -- -- (4ὖγ. Ῥοστγ.) --- 4}ὺ- 
τούς] τοὺς ᾿Επιδαμνίους. (λ. 4γ.) --- 18. ἘΞ ᾿Δποδειενύντες οὗ 

σαρ. ΧΧΥΙ. Κελεύοντες. Ἠΐο 
-πἰηῖταν ἔγασυηθπίαπι ΝΟ. 58. 

Καὶ ἑαυτῶν. ΟΥ. 1. καὶ αὐτῶν. 

9, Κωλύωνται. αϊ. ὁ Ξιιρτα- 
βουρίαπι παρδῖ. ἐεῥς 

Θάλασσαν. Τια (8:5. Απρ. Α. 
Ὁ, ῬΑ]. 1ε. Ἀερ. οοὐ, Βαᾶ5. 1μδὰγ. 

οἰΐδτι Π).7) 5οά ἱπ ἴιος τὸ 5. σό. 
εἰ Ηδδοξκ. Βεκκ. Ψι]5ο δάλατ- 
ταν. Υἱά, 1. 1. Ῥ. 2ιο.. 

3. Ἤισϑοντο. Ἐκ Ϊ Βυιτιι5 αὐτὶ 
Ηδδοκ. οἱ Β6 ΚΕ. βουίρτιγαπι (485. 

» Αὑρ. γϑη. Α. σ. Ε. Ραὶ. 1. Η. 

Κορ, (6) Οτ. Β.1. 1ἀας. να, 
Β. αβο. [π ὕξεη. δἕ Α. ρτδοίογ- 
68 Ῥζτὸ ἐπειδή Ἰασίξην ἐπεί. Ψ1- 
ἴα δχθῃρ]ασία βουϊιιπὲ ἐπειδὴ 

ἦσϑηντο. 
“Ἥκοντας ἐς τὴν Ἐπίδ, Δ. εἷς 

τὴν ᾿Ἐπίδ. ἥκοντας. 
Πλεύσαντες. Ἐ. πλάσαντες. 
Τούς τε φεύγοντας --- αὐτούς. 

»»ϑιΐάας π᾿ ἐπήρεια.““ ὙΥΑϑ8. 
Ζοηδτν, ἰρὲα,, Δ πᾶ]ὲ τοὺς δέ 
ΒΟΥ ΤΌΥ, 

Τάφους τε. Ο. 
΄ ᾿ 

ΟΣ) Ἡ. γαΐ. 1, 
τάφους δέ. ἢ ᾿ 
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νύντες καὶ ξυγγένειαν, ἣν προϊσχόμενοι, ἐδέοντο 'σφᾶς 
κατάγειν") τούς τὸ φρουροὺς, οὕς Κορίνϑιοι ἔπεμψαν, 
καὶ τοὺς οἰκήτορας ἀποπέμπειν. 4. οἵ δὲ Ἐπιδάμνιοι οὐ- 
δὲν αὐτῶν ὑπήκουσαν. ἀλλὰ στρατεύουσιν ἐπ᾽ αὐτοὺς οἵ 
Κερκυραῖοι τεσσαράκοντα νουσὶ μετὰ τῶν φυγάδων, 8 
ὡς κατάξοντες, καὶ τοὺς Ἰλλυριοὺς προςλαβόντες. 
5. προςκαϑεξόμενοι δὲ τὴν πόλιν, προεῖπον, Ἐπιδα- 
μνίων τε τὸν βουλόμενον χαὶ τοὺς ξένους ἀπαϑεῖς ἀπιέ- 
ψαι" εἰ δὲ μὴ, ὡς πολεμίοις χρήσασϑαι. ὡς δ᾽ οὐκ 

“πλούσιοι. (.4ὐγ.) --- 1. ἸΙροϊσχόμενοι] προτείνοντες. (1. 4ὖγ.}) --- 
2. Τούς τὲ φρουρούς} ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἐκέλευον οἱ Κερκυραῖοι. (λ. 
4ὖγ. -- 8. ᾿ἀποπέμπειν)] τῆς ᾿Επιδάμνου. (1. 40γ.} το 4. ᾿Δλλὰ 
στρατεύουσι ἐπ᾽ αὐτούς] καὶ ἐκστρατεύουσι κατ᾽ αὐτῶν. (λ. 40γ.) --- 
6. Ὡς κατάξοντες] τοὺς φυγάδας τοῦτο γὰρ ὑπακπουστέον. τὸ ἑξῆς, 
σὲρατεύουσι καὶ τοὺς ᾿Ιλλυριοὺς προςλαβόντες. (λ. Κασσ.) --- 7. 
Προςκαϑεζόμενοι ὃὲ τὴν πόλιν) τὴν πόλιν Θουκυδίδειον, τῇ πόλει 

ἸΠροϊσχόμενοι. ῬΑ]. προὐσχό- 
μενοι. | : 

᾿Ἐδέοντο. Οδεβ. Αὑσ. ΟἹ, Α, 
Βδερ. (2) Τμαμπτ, ἐδέοντό τε. Μα- 
16; πᾶπι τοϑροημάομὶ 5101 πδ6ο 
τούς τε φεύγοντας “--- τούς τὲ 
φρουρούς. ἤν 

“Κορίνϑιοι. ΝΏ]ΠρΡΟ οἱ Κορίνϑιοι, 
οἱ 1 Ηδδοϊ, Αὐποι]ιηλ οπιΐ!- 
τὰπὶ Οδ55. Ατρ, Ψαΐ, 1, οοά, 
Β85. 1 απγ. ΒΟΚΚ, 

4, Οἱ δὲ ̓ Ἐπιδάμνιοι. Βι65. (6,) 
Η. 1. ὡς δὲ οἱ ᾿᾽Επιδ., εἴ Βιερ. αἱ- 
«πὸ Ἡ, ρϑαΐο ροϑβὲ οπιττιης ἀλ- 
2ᾳ. Οἴιδε βογίρίιχα Οδ]]1ο ρτο- 
Ῥαϊᾶ ἀρογΐβ ἀοοῖο ποπιῖπι ἀθθ6- 
μπυ, 41 Το αἱάθηι πλϊμι5 8}- 
Σηρίθ Ἰοχμὶϊ νο]μϊ. ΟΣ, 1. 1, 
Ῥ- 291. ΡΥο οὐδέν 11. οὐδέ. 

᾿ς Στρατεύουσιν ἐπ᾽ αὐτούς. Ἡ. 
ξαυτοὺς στρατεύουσι. αυτούς 
οἰζαιι αῖ. Ὁ, ΤΆΌΥ, ὁ ' 

᾿ Πεσσαράποντα ναυσί. Ἦοο οΥ- 
αἷμα σϑυρθα δχαβίρθθηῦ (855, Απρ. 
Ἐς ΡᾺΔ], τ, Καῖ, μδρ. (6,) Ηδδοκ. 
Βεῖκ, Ψυ]ρο Ἰηνουβο ογαϊπθ 16- 

“ δππηΐαγ, Εα, Β85. ναυσί τε τεσσ. 
Οὐά, Βα5. ναυσὶ τεσσ. τε. 

. Κατάξοντες. Ἡμπῖΐο νοοὶ ἴῃ 1η1- 
ῬΥθδϑὶδ ΧΟ ΠΡ] ΑΥΡιι5. δα ἱϊοίιαν 

Ῥτοηοπῖρη αὐτούς, απο οι 
(855, Δαρ, ΟἹ. νβη. Α. 6. Ῥαὶ. 
Τι, αι. 1 ατγ. Οχ. Β. Ε. 1. Αυ. 
ΟἾγχ. Ώδη, ΑἸ]ά, εοἦ, Βαβ. ὅ0}0]. 
(Δα «ιιθηῖ ν]. ποί.) ΒοΚΙς, οὐῖ-- 
βίμηιβ, Απίθ χατάξοντες ἴῃ ἍἉ. 
Χο ς ὡς, αῃοα (811. Γθηιθσα 
ὉΠΟῚΝ ποΐαν ἢ, 

Ἰλλυριούς, (855, ΟἹ, ατ. 1. 
᾿λλυρικούς. 5) Μι416.““ ὙΥνΑ58, Ε΄. 
᾿Ιλλιριούς. ι' 

Προςλαβόντες. Ὁ; προφλαμβον- 
τες. 1ἰ8 οἰΐαπι 1., 5θα Ηΐο μ- 46]. 

5. Τὴν πόλιν. Τα Οα55. Απρ. ᾿ 
. ΕΟ]. Ῥα]. Βορ, Π|ρτὶ Βεκουΐ. οοα, 
Β85. ρ]θυίαιιθ Ρδσυὺύ. πηᾶσρ. ϑιθρῇ. 
Ῥυίβοΐδη. Ρ. 1285. Τῇ πόλει μᾶ-- 
Ῥεοηὶ Β. 2.1. Ρ. νϑῖῦ, δα, Οἱ. 
ποῖ, ΓΗ ν 
Ἐπιδαμνίων. Ἀ6ρ. Κορίνϑιον, 

δηιθιαῖ. ἢ τλδΥρ., 
᾿Δπιέναι. Απρ. ἰέναι, φιιοἀ πιδῃ, 

δα. οοΥγθχῖΐ, ' 
Χρήσασϑαι. Ἠοο ρ]δετγίητιιθ 

ςοἀά,, (855. Ατρ. ΟἹ. πη. Ο. 
ῬΑ], Τὶ. αι. Η. Β6ρ. Οὐ. Β. Ὦ. 
1, Ατ. ΟἸν. ΑἸὰ. ΕἸοσ. Βα5. ϑίερῃ. 
1.) διρροάϊίαμί. 2. Οποα διιβὶιβ 
ὩΟῺ διιθυῖπι ἡνίαν ἴῃ χρήσεσθαι, 

“μου χοαυίγθηίθ δίχα οίιγα οΥᾶ- 
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ἐπείϑοντο, οἵ μὲν Κερκυραῖοι (ἔστι δὲ ἰσϑμὸς τὸ χωρίον) 

ἐπολιόρκουν τὴν πόλιν. 

(Κορίνϑιοι ἀποικίαν καὶ στόλον ἐς τὴν Ἐπίδαμνον παρασχευάξονται.) 

ἀξ΄. Κορίνϑιοι δ᾽, ὡς αὐτοῖς ἐς τῆς Ἐπιδάμνου ἦλ- 
ϑον ἄγγελοι ὅτι πολιορκοῦνται; παρεσχευάζοντο ὅτρα- 

δτιάν" καὶ ἃ ἅμα ἀποικίαν ἐς τὴν Ἐπίδαμνον ἐ ἐκήρυσσον, ἐπὶ 
τῇ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ τὸν βουλόμενον ἱέναι" εἰ δέ τις τὸ πα- 
ϑαυτίκα μὲν. μὴ ἐθέλοι ξυμπλεῖν, μετέχειν δὲ βούλεται 
τῆς ἀποιχίας, πεντήκοντα δραχμὰς καταϑέντα Κορινθίας 
μένειν. ἦσαν δὲ καὶ οἵ πλέοντες πολλοὶ, καὶ οἵ τἀργύριον 

10 καταβάλλοντες. 2. ἐδεήθησαν δὲ καὶ τῶν Μεγαρέων᾽ ναῦύ- 
σὶ σφᾶς ξυμπροπέμψειν, εἰ ἄρα κωλύοιντο ὑπὸ Κερχυ- 
ραίων πλεῖν. οἱ δὲ παρεσχευάξοντο αὐτοῖς ὀκτὼ ναυσὺ 

κοινόν. -- 1. Ἐπείϑοντο) οἱ ᾿Επιδάμνιοι δηλονότι, -- Ἰοϑμός] 
γῆ ἀμφιϑάλασσος. (1. Κασσ. 4ὐγ. 

ἰδ, 4 4. ΠΙολιορκοῦνται) οἱ Ἐπιδάμνιοι. - 5. Ἐπὶ τῇ ἴσῃ] λείπεε 
τι ῇ. ἐπὶ ἔσῃ καὶ ὁμοίᾳ ἑἐέναι, τοῖς ᾿Επιδαμνίοις δηλονότι, [ἵνὰ 
κἀκεῖ ἔχοιεν πάντα ὡς ἐν Κορίνϑῳ. (λ. Καόσσ. 40γ.} -- 6. Εἰ δέ τις 
τὸ παραυτίκα ἘΞ ύ 5:9} τουτέστιν, εἴ τις οὐ βούλεται ἀπιέναι, ἀλλὰ 
ἔχειν λόγον ὅτι συνήργησεν εἰς τὴν ἀποικίαν, διδότω δραχμὰς πεν-- 

τεἰσπίς, ἄσπρο ἰ ἐπ νεξθυΐ θβχεταρ]ἃ - 
τὶ ̓ἰπνϑηὶ. “ἦ ΘΤΈΡΗ. Ηΐης ϑίθρῃ. 
2. ΠὰΚ, ΘΟΕ], δας. χρήσεσϑαι 
ῬΥϑαβϑηΐ, φιοα εχϑίδε εἰΐϑηηι πὶ 
Μοβαι. εἰ, 5 φιυϊα δ 5] επιῖο 90 ]- 
Ἰαϊουιιπι ΘΟΙρθτο πσεῖ, ἐπ Ψ1π4. 
Μοπη. Ὥδῃ, εἰ αἸέψυσε Ῥδυν, 
ὙΙά. 1. τ. Ρὲ 158. ΝΝοδέβουπε 74- 
οἷὲ ΒΕΚΚ, 

Οἱ μὲν Κερκυραῖοι. τ. οἱ μὲν 
τῆς Ἐπιδαύρου ἦλθον ἄγγελοί. 
Οὐἰποΐογα ἀδβιιηῦ, 
Ἔστι δὲ ἰσϑμός. ϑῖ5 Ρ]6πε βουΐ- 
ἫΝ Ὁ (655, Ατρ. Ῥαὶ. Βερ. (2) 

Α. Ψυρο (Ηδδοκ. Βεκκ.) 
δ᾽ ἐσθμ. 
ρέον. Ἐς χωρειον, 

Οδρ. ΧΧΥΠ. Ἔκ. τῆς ̓Ἐπιδά- 
μὠνου. Πδῃ, οπ|. ῆς- 

Στρατιάν. (ἃς  Ε- νἱπᾶ. 
Μόοβῃι, πι, κῶν ΑΥ. ὍΝ;. Ῥδη, 
στρατείι 

Μι  Ο. μή 5. ν. 8]. 
ΤΔῃ. ἐ διιΐεηι εχμίροηϊ 

σδεϑ. Αἴρ. ῬΑ]. 1ὲ. γαῖ. Η. οἵ. 
γίημᾶ. Β. πι. Ώδη. ΑἹά. ἘἸοσ. 
(Ρ π᾿ Θχεπρ], Ἴπ. τλᾶσα, 84-- 
βοχίρίατι ἐθέλει). ΒΕΚΚ, πῃ 1. 

ἐθέλει, Ξϑᾶ οεἐ 5. ξὶ θα, χηϑή, 
ψαρο ἐθέλει, οἱ 114 ἤδϑοκ, ν]ὰ, 
ποῖ. Ορέαιλντιηι παρ δὲ δεΐατα Ρἢ σ.» 
11 οοὐ, 5. παραυτίκα Ρ. 286, 
ἘΡῚ τη8]6 εἰ δὲ ταῖς 5οΥ]θττιτ. 

Κορινϑίας. ΟἹ. αι Β6ρ, (6) 
Η. αὶ, Οὐ, Ὠ. 1, Ε, 411. πχᾶσβ. 
δίερῃ. Τιιθ, Κορινϑίοις, χιοᾶ εἴ- 
ἴαπι 5080]. ἱπνοηΐξ, 14. ποῖ, 

Τάἀργύριον. 1ϊὰ (8:5. Ατιρ. . 
Ἐ, Ραὶ. 1ε, Ψαῖ, Η. Β6ρ. (6.) 
τηᾶγξ. ϑίθρῃ. Ῥχγὸ νῃ]ρ, τὸ ἀρ- 
γύρ. Οὗ 1.10 Ρ. 211. 

Ξυμπροπέμψειν. ΤᾺ (455. Ατρ. 
ΟΙ. εη. Α. Ἐν, Ῥᾳ]. 1ι. γαῖ. Η, 
Ἀερ. (6.) στ. ῥζο νιι]ρ. ξυμπρο- 
πέμψαι. Μ᾽, 1. 1. Ῥ.159. ΝΟΡ15- 
οὐπὶ Ηδδοῖς, οὲ ΒΘκΚ. 

Κωλύοιντο. Τ)απ. κωλύοντο. Ο. 
κωλύειντο. 
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Ἀ 

ΘΟΥΚΥΖΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 

ξυμπλεῖν, καὶ Παλῆς Κεφαλλήνων τέσσαρσι." καὶ Ἐπὶ- 
δαυρίων ἐδεήϑησαν, οἱ παρέσχον πέντε, ἝἭ ρμιονῆς δὲ 
μίαν, καὶ Τρῤοιζξήνιοι δύο, «“ευκάδιοι δὲ δέκα. καὶ ᾽4μ- 
πρακιῶται ὀκτώ. Θηβαίους δὲ χρήματα ἤτησαν, καὶ 
Φλιασίους" ᾿Ηλείους δὲ ναῦς τε κενὰς καὶ χρήματα. αὐ- ὅ 
τῶν δὲ Κορινϑίων νῆες παρεσκευάζοντο τριάκοντα, καὶ 
τριρχίλιοι ὁπλῖται. 

(Οἱ “Κερκυραῖοι μάτην τοῖς Κορινθίοις λόγους προςφέρουσι περὶ 
ξυμβάσεως.) , 

᾿κή. Ἐπειδὴ δὲ ἐπύϑοντο οἱ Κερκυραῖοι τὴν παρα- 
σκευὴν, ἐλθόντες ἐς Κύρινϑον μετὰ “ακεδαιμονίων ὦ 
καὶ Σικυωνίων πρέσβεων, οὗς παρέλαβον, ἐκέλευον Κο- 10 
οινϑίους τοὺς ἐν ᾿Επιδάμνῳ φρουρούς τε καὶ οἰκήτορας. 
ἀπάγειν, ὡς οὐ μετὸν αὐτοῖς ᾿Επιδάμνου. 2. εἰ δέ τι 

τήκοντα » καὶ μενέτω, «φησὶν, ἐν Κορίνϑῳ οἰκῶν. -- 1. Παλῆς 
«Κεφαλλήνων) Παλῇς, ὡς “Μεγαρῆς. πόλις δὲ ἡ Πάλη τῆς Κεφαλλη- 
γίας" τετράπρλις γάρ ἐστιν ἡ Κεφαλληνία, Πάλη, Κράναια, Σά- 
μαια; Πφώναια. 

χη. ;"Παρασκευήν) τὴν ̓ οἰκονομίαν τοῦ πολέμου. (. Κασσ. 4ὐγ. ):"- 
10. Παρέλαβον) ἵνα αὐτοῖς ὠσι μάρτυρες τῶν λόγων, ἢ ἵνα αὐτοὺς 
αἰδεσϑῶσιν οἱ Κορίνϑιοι. [σημείωσαε τὸ παρέλαβον ἐπὶ τοῦ φιλικῶς 

Παλῆς --- Ἑρμιονῆς. ἴα Ῥγοὸ 
ΤΙΠαλῇς τ Ἑρμιονῇς τοϑεϊιυύπηι. 
Ὑ1α. 1. 1. Ῥ. 261. 

πἰϑυμήναν, (8858. Α. Μναῖ. 
Ἀεφαλήνων. (Οἵ. 16οὐ, ἀἰδογαρ. 
δὰ 11, 50. εἱ 11, 80.) 8868 ρεῦρθ- 
χα. ΜΙᾺ, 1. 2. Ῥ 162. 56. 
᾿Επιδαυρίων. Α. ̓ Ἐπιδαβρίων. 
Τροιζήνιοι. ἘΣ. Τριξήνιοι, 
Φλιασίους. ἃ. Φλυασίους. 
Ἠλείους δέ. Ἐ,. (455. Ατιρ. ῬΑ]. 

ΤΠ. γαῖ. Α. δέ γϑοθρέιπιὶ ἃ 
ΒΕΚΚ. ρσὸ νυ]β. τε, χοᾶ Ηδδοῖ.. 
βόύνανῖ:. Ῥγχδθίεσβα Α. ᾿Ηλίους 
Βδθ6ι. 

Αὐτῶν δὲ Κορινθίων. Ἠϊο πο- 
ψιιπι ἔγασυαθμΐαπι οοά, ΜΟΣ.. 8. 
ἱποῖρίς, Ἑ. Κορινϑωον δὲ αὖ- 
τῶν. 

Οαρ. ΧΧΥΠΙ. Ἐπειδὴ δέ. α 
Οτ. Ὁ. 1μδιγ. Ε, Μοβαι. ". Αυ, 

ΟἸΠτ, ΤΠ 6π, ἐπεὶ δέ. ΜατΡ. 5έΘρΆ. 
ἐπειδή τε. 5. ὡς δέ. 

Οἱ , Κερκυραῖοι τὴν παρασκευήν. 
ἘΣ τὴν 'παρ. οἱ Κερκ. 
Ἐς Κόρινϑον. Ἐς ε ΟΔ85. Ατιρ. 

Α, Ἐς σ. τϑοθρίπηι ῥτὸ εἰς, φιιοὰ 
οἴΐατα Ηδϑοὶς. οἱ Βθιεῖς, "-- 
χαΐ, 

Τοὺς ἐν Ἐπιδάμνῳ. Ἐν ουι. 
Τ)., 5388. Παρ οὺ ρυϑβίεσ οἵῆμεβ γϑ- 
Τάτιος οοαά, εοἰἴαπι δισ οὐ ΠΙΡΥῚ 
Ὧ6 ϑυπίαχί ἴῃ Βββκεσ. Απϑοαή, 
1. Ρ. 152... ἈΡῚ 1διιάδη τιν νουθα 
ἐκέλευον --- Ἐπιδάμνῳ. 

Φρουρούς. Ο. φρουρᾶς. 

Καὶ οἰκήτορας. εη. καὶ τοὺς 
οἶκ. 
᾿Επιδάρνου. ΟΥ. τοῦ ̓ Επιδ.. 
Ζέτι. ΑΥ. ΟἾχ. νϑεξ, οὐ, πιᾶγϑ. 

ϑίθρῃ. δ᾽ ἔτε. ἰὼ δς 
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ἀντιποιοῦνται» δίκας ἤϑελον δοῦναι ἔν Πελοποννήσῳ παὰ- 
ρὰ πόλεσιν αἷς ἂν ἀμφότεροι ξυμβῶσιν" ὁποτέρων δ᾽ ἂν 
δικασϑῇ εἶναν τὴν ἀποικίαν, τούτους κρατεῖν. ἤϑελον 
δὲ καὶ τῷ ἐν Δελφοῖς μαντείῳ ἐπιτρέψαι. 8. πόλεμον δὲ 

“Τά ΚΕΡΚΥΡΑ͂ΙΚΑ. ΚΕΦ. χή. 

δούκ εἴων ποιεῖν" εἰ ὃὲ μὴ, καὶ αὐτοὶ ἀναγκασϑήσεσϑαι 

͵ 

ἔφασαν, ἐκείνων βιαζομένων, φίλους ποιεῖσϑαι οὗς οὐ 

βούλονται, ἑτέρους τῶν νῦν ὄντων μᾶλλον, ὠφελείας 
ἕνεκα. 4. οἵ δὲ Κορίνϑιοι ἀπεχρίναντο αὐτοῖς, ἣν τάς τε 
ναῦς καὶ τοὺς βαρβάρους ἀπὸ Ἐπιδάμνου ἀπαγάγωσι, βου- 

ἔλαβον, καὶ ὡς συναγωνιστάς. (λ. Κασσ. 4ὖγ.}}. --- 1. Δίκας ἤἦϑε- 
λον δοῦναι] ἐπιτρέψαι δικαστηρίῳ καὶ κριϑῆναι ἐβούλοντο. --- 4ί-- 
κας ἤϑελον δοῦναι!) ἀντὶ τοῦ, ἔλεγον δίκας ἀμφοτέρους διδόναι, αὐὖ- 
τούς τε Κορινθίους καὶ Κερπυραίους δικάσασϑαι ἔνϑα βούλωνται 
καὶ συμφωνήσωσιν. (λ. Κασσ. 4ὖγ.) --- 3. Ξυμβῶσιν) ξυμφωνήσω- 
σιν. --- 8. Φικασϑῇ) ἀποφανϑῇ. -- Ἤϑελον δὲ καὶ τῷ ἐν Δελφοῖς μαν- 
τείῳ ἐπιτρέψαι) ἀντὶ τοῦ, ἔλεγον δὲ, ὅτι ἐρωτήσωμεν καὶ τὸ μαν- 
τεῖον, τῖσι νέμει τὴν ἀποικίαν καὶ τὰ δίκαια. (λ. Κασσ. 4ὖγ.) ἴσως 
γὰρ οὐκ ἐπύϑοντο τὸν χρησμὸν ὃν ἔλαβον οἱ Ἐπιδάμνιοι διὰ Κο- 
ρινϑίους. -- 4. ᾿Επιτρέψαι] τὴν ἐπιτρυπὴν τῆς κρίσεως δοῦναι (λ. 
40γ.) --- 5. Ἐὲϊ δὲ μή] εἰ δὲ οὐκ ἐϑελήσουσι παῦσαι τὸν πόλεμον. 
κ 40γ.) -- 6. Βιαξομένων͵ ἀντὶ τοῦ βιαξόντων. (1. Α40γ.) -- 
Οὺς οὐ βούλονται] οἱ Κερκυραῖοι, οὐχὶ οἱ Κορίνϑιοι. (λ. 40γ.) -- 
7. Ἕτέρους τῶν νῦν ὄντων μᾶλλον] ἄλλους ἀπὸ τῶν παρόντων φί- 
λων. ἢ ἑτέρους λέγει μᾶλλον φίλους τῶν παρόντων φίλων. ---- Τῶν 
γῦν ὄντων] τῶν νῦν ἰσχυόντων. λέγει δὲ ᾿Αϑηναίους. --- 9. Τοὺς 
βαρβάρους] τοὺς Ταυλαντίους. --- ᾿ἡπάγωσιν) ἀποστήσωσιν. (λ..40γ.)---: 

Φίακας --- ξυμβῶσιν. -. Οἰϊανὶς 
8980]. Ἐμπιγὶρ. Οτθϑῖ, ν. χ 644. γ0]. 
1. ρ. 545. Μδιτμ,, τοὶ σοᾶοχ 
τλ5 δεδόναιε εἰ ΑἸτοΣ αἷς δέ ργο 
αἷς ἄν.“ ΠΙΝῸ. 

᾿Δμφότεροι. Τῃ 1. ἴπ ππᾶγρ. Αἱ. 
Τηϑη, 5ΟΣΙΡ ΓΙ]. Ὶ ᾿ 
Τῷ ἐν Ζελφοῖς. Ὁ. ἐν τῷ 4. 

Οτ. ἐν τῷ ἐν 2. 5. νν. ἤϑελον --- 
ἐπιτρέψαι οἴ. Ῥαι1ο δῃΐθ (. οἱ 
1μδπγ. τούτοις ρτοτούτους. [ἰ. τὸ 
-- μαντεῖον. 

8. Ἔφασαν. 6. (2) ἔφασκον. 
Οὐ βούλονται. Ἐ. ἂν βούλωνται. 
ἡΜαλλον Ἐ. οἵη. ι 
4, Αὐτοῖς. Τῃ Α. ἱπ ππᾶΥρ. 

δουρί. δι Υ δ 
᾿“παγάγωσι. Τα ᾿ς Ψεη. [,8Υ. 

Οὐ. Αὐ, ΟὨχ,, Ῥϑι}]ο Ροβὲ διιίθπι 

(.455.. Αἄὕἰισ. Βορ, Ψαξ. 1ὲ, Τυὐρυὶ 
δηΐθ δίθβρβδι, βάὐ] ἴῃ αἰγοςιθ 
Ιοοο ἀπαγάγωσι Βαμεπῖ, ᾳῃοάᾶ 
ΘΊθΡΕ. ἴῃ πᾶΥρ. σεῖθεὶ!, εὲ ἀπά- 
γῶσι τϑοθρὶϊ, {π|86 ᾿π ῥυϊουὶ ἸοθῸ 
εϑὲ βοτγίρίασα Ρα]. Α. ΕΒ. 6. Η.1 
5.7) ἴῃ αἰΐοσο Ο. Β. 1. Με ψαὶ 11- 
ἘΥΪ αἴτγαπι οἱ ρθαηΐ, ποπ 86οι- 
ταῖθ δηοΐαίϊπλ οὶ, ᾿παγάγωσιε 
Ῥτοθανΐε Ὑγαβθθ οἱ σϑϑιϊ  θγιιμξ 
(οί. εὐ Ηδδοῖ 1άθηχ ἰΐϊαπα. 
8680]. νι]σ, Βαθιυϊΐ5θβα νἱάθίμγ. 
ΨΙα. ποῖ. δίβρῃ. Βθίκϑυῃβ ορίϊπ 
ὨΟ5 ἼΡΥΟΝ δηχίθ βϑοιίαβ Ὠΐσ 
ἀπάγωσι, Ἰἰηξετὶι5 ἀπαγάγωσι 
ΒΟΥΙρϑβῖξ, ὙΠ 

Βουλεύσεσϑαι. Α. Β. Ο. Ἐ' Ε. 
Τδιιγ, Ὑ1π6,1». 5. 414, ΕἸΟΥ. Πιᾶτρ, 
ϑίθρῃ, βουλεύσασθαι. Ινίοδαμ. 
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λεύσεσϑαι" πρότερον δ᾽ οὐ καλῶς ἔχειν, τοὺς μὲν πο- 
λιορκεῖσϑαι, αὐτοὺς δὲ δικάζεσθαι. 56. Κερκυραῖοι δὲ ἀν- 
τέλεγον, ἣν καὶ ἐκεῖνον τοὺς ἐν ᾿Επιδάμνῳ ἀπαγάγωσι, 
ποιήσειν ταῦτα" ἕτοιμοι δὲ εἶναι καὶ ὥςτε ἀμφοτέρους 
μένειν κατὰ χώραν, σπονδὰς [δὲ] ποιήσασϑαι, ἕως ἂν ὅ 
ἡ δίκη γένηται. 

(Στόλος καὶ ἧσσα Κορινθίων. ᾿Επιδάμνου ἐππολιόρκησις.) 

χϑ'. Κορίνϑιοι δὲ οὐδὲν τούτων ὑπήκουον, ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ πλήρεις αὐτοῖς ἦσαν αἵ νῆες, καὶ οἱ ξύμμαχοι πα-᾿ 
ρῆσαν, προπέμψαντες χήρυκα πρότερον πόλεμον προε- 
ροῦντα Κερκυραίοις, ἄραντες ἑβδομήκοντα ναυδὶ καὶ πέν- 10 
τε, διςχιλίοις τε ὁπλίταις, ἔπλεον ἐπὶ τὴν Ἐπίδαμνον, 

Κερκυραίοις ἐναντία πολεμήσοντες. 2. ἐστρατήγει δὲ τῶν 

ο, ᾿Δντέλεγον) οὐκ, ἐναντία ἔλεγον, ἀλλὰ ἴσα" ὡς ἀντίϑεος, ὃ ἰσό- 
ϑεοςι --- 4. Ἕτοιμοι δὲ εἶναι --- --ἴ ἀντὶ τοῦ ἑτοίμως ἔχουσιν, εἶ 
μὴ ἐκεῖνο βούλονται, σπονδὰς ποιήσασϑαι, μένειν ἐν ᾽᾿Επιδάμνῳ καὶ 
ξοὺς πεμφϑέντας Κορινθίων καὶ ἑοὺς πεμφϑέντας Κερκυραίων, 'μη- 
δὲν πράττοντας εἰς κάκωσιν, ἕως ἂν δίκας δώσωσιν. (λ. 40γ.) -- 
5. Κατὰ χώραν] ἐφ᾽ ἡσυχίας, ἵνα μὴ ἐν τῷ μεταξὺ ἀλλήλους ἀδε- 
κχώσι. 

τς, κϑ'. 9. Προπέμψαντες κήρυχο] ὅρα ὡς κατεφρόνουν οὗ Κορίνθιοι" 
οὐ γὰρ λάϑρα ἐβούλοντο πλεῖν. --- Κήρυχα] κήρυξ ἐν πολέμῳ, 
πρέσβεις ἐν εἰρήνῃ. --- Ἰ1. Διρχιλίοις τε ὁπλίταιρ] καὶ μὴν ἄνω τρις- 
χιλίους ἡτοίμαξον. ῥητέον οὖν ὅτι ἴσώς οὐκ ἣν χρεία τῶν χιλίων" . 

βοὐλεσϑὼν εἰ πιαΐρ. βουλεύδες 8. ν. Βαρεῖ, Αὐ, ΟἸγ, θαπ. , 
σϑαι. 

Πρότερον δ᾽ οὐ. Τϊα Ὅδ55, Αὐρι 
Α. Ὁ. Ρα]. Βερ. (6.0 Η. θυ. 1: 
ΑΥ. ΟἸγ. 5. ῥγὸ νι]ρ. πρῦτ. δὲ 
δύ, φιοὰ Ηδδοῖ. εἰ ΒΕΘΚΚ. βϑυγᾶς 
χιυιηῖ, 

Ἔχειν. Ἀ. ἔχεϊ. 
οἰ Αὐτοὺς δές Οὐ Ἡδδοϊς, δὲ 
ΒΚ, σου βαμηιι5 855. Αἰρ; 
ΟἹ. Ψεη. Α. Ἐ, ῬῈ], ΒερΡ. (6.} 
Η. Οτ. 1. Αὐ. Οἢγσ. ". 8. ΕἸου. 
ΨΌ]ρο δηΐπὶ ἑαυτοὺς δέ. 

᾿Αντέλεγον. Τ). ἀντίλεγον. 
Ἣν καὶ ἐκεῖνοι. Ῥερ. (23) ἣν 

ἐκεῖνον. 
“Ἔτοιμοι. Ἐ. ἕτοιμα. 
(Καὶ ὥςτε. Ἁ. οπι. καί εἰ ὥςτε 

ὥςτε Ἰρπογύαπῖ, ΕΧ πὸ Πἶρτο 
ὥςτε καί δποίαν!ε ΘΟ ΟΠ ]οΥ. ΥἹΑ, 
ποῖ, , 

᾿ Σπονδὰς δὲ ποιήσασϑαι. “1ὲ 
δϑηβῖπι ἰαχραΐ, οἱ ἃ ϑομο] δία 
ποθὴ δρποβοὶ νἱἀθίαγ; τἀ 6 ἀδίθῃ- 
ἄσχα Ραΐδηιιι5. 1, ποῖ, 

Ορ. ΧΧΙΧ, ῬὋὙπήκουον,. Ηϊο 
Πεΐταυ αἰζθγι οοα, 5, ἔγαριπθης 
τυ. 

ἹΠαρῆσαν Ἀ. Ὁ. , 

Προεροῦντα. 1). προςερούντα. 
Ι. προϑεροῦντα. Α- ἀγγελοῦντα. 

᾿ Πολεμήσοντες. Β. πολεμήσαν- 
τες, ὦ 8. ἃ. ΕἸοΥ. πολεμίσαντες. 

ῷ. ᾿ἘΕστρατήγει δέ. Ε. ἐστρ. μέν. 

πασαεῖς «ὐπὸ πα πὐΝ νααπνσσαππσσππππὐσσσοσσσ -“αὐὐσ΄ασασασσασ σσσ τ πὐκ αν τος σσα α..-. “-΄ἰ“ὐὐττὸὰσπο δ, ««ΦἸἰσπὰὐτὐτ΄πθ..... «πὰ σπου σά νυνὶ 
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μὲν νεῶν ᾿Αριστεὺς ὁ Πελλίχου, καὶ Καλλικράτης ὃ Καλ- 
λίου, καὶ Τιμάνωρ ὁ Τιμάνϑους" τοῦ δὲ πεξοῦ, 'άρχέ- τιμός τε ὁ Εὐρυτίμου, καὶ ᾿Ισαρχίδας ὁ Ἰσάρχου. 8, 
ἐπειδὴ δὲ ἐγένοντο ἐν ᾿Αχτίῳ τῆς ᾿ἀνακτορίας γῆς, οὗ τὸ 

δῖερὸν τοῦ ᾿ἀπόλλωνός ἐστιν, ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ᾿άμπρα- 
κικοῦ κόλπου, οἱ Κερκυραῖον κήρυκά τε προέπεμψαν αὐ- 
τοῖς ἐν ἀκατίῳ, ἀπεροῦντα μὴ πλεῖν ἐπὶ σφᾶς, καὶ τὰς 
ναῦς ἅμα ἐπλήρουν, ξεύξαντές τε τὰς παλαιὰς, ὥρτε, 

; πλωΐμους εἶναι, καὶ τὰς ἄλλας ἐπισκευάσαντες. 4, ὡς 
10 δὲ ὁ κήρυξ τε ἀπήγγειλεν οὐδὲν εἰρηναῖον παρὰ τῶν Κο- 

“ἢ ἜΝ καταφρονοῦντες τῶν Κερκυραίων. τοῦτο ποιοῦσιν. ΟΝ Ἔν 
᾿Ακτίῳ τῆς ̓ Ανακτορίας γῆς] ἡ ̓ Ανακτορία γῆ ἐστὶ. "τῆς ἠπείρου; τὸ 

- δ᾽, άχτιον λιμήν. -- 6. Κήρυκά τε προέπεμψαν] ἵνα ἐἐρηνικὰ φρο- 
ψοῦντες δηλώσωσιν. --- 7. ᾿Ἵἡπεροῦντα ἀπαγορεύσοντα, ἀποστρέ- 
ψοντα, τὰ ἐναντία ἐροῦντα. -- 8. ᾿Επλήρουν] ἀνδρῶν δηλονότι. -- 
Ζεύξαντες] ξυγώματα αὐταῖς ἐνθέντες εἰς τὸ συνέχεσθαι. δ. εὐτρε- 
σίσαντες. τοὺς ξυγοὺς ἁρμόσαντες ἐν αὐταῖς. καὶ χὸ χρ ἔϑος ἔχου- 
ὃιν αἴρειν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν οὐ πλεουσῶν νεῶν. (λ. Καόσ. Αὐὖγ.) -ο 
τὰς παλαιάς] οὐδεμία καινὴ ναῦς ἦν, εἴ γε τὰς μὲν ἔξευξὰν διαλε- 
λυμένας οὔσας καὶ ξυγωμάτων προςδεηϑείσας εἰς συνοχὴν; τὰς δὲ 
ἐπεσχκεύασαν. (λ. 40γ. ) -- 9. ᾿Ἐπισκευάσαντες ἐπισκευάξω τὸ ἐκ 
παλαιότητος εἰς νέαν κατάστασιν εἰδοποιῶ, χαὶ ἐπισχευαστὴς, ὃ 
τῶν σαϑρῶν οἰκοδόμος. (λ. 40γ.) --- Ἐπισκευάσαντες) ἐκ σαϑρό-- 
ἰδ νέας ποιήσαντες. (λ. Κασσ. 4ὖγ.) -- 10. ἘΕἰφηναῖον) εἰρήνης 

- 

οὐ ἴηοοὶ 1ῖα (855. Απρ, ΟἹ. 
ῬΑ]. 1᾿,| αρ. Βθρ. (χαδηαιδπι 
Θ εἰ!. Πελίχου ε Ο. εποῖαδι) σοά, 
ϑίερα, στ. Τϑιγ, 16, χὰ. ΒΡ. ΑΥὶ 
ΟἸγ. ΕἸοσ, δά, Βδβ8. Καβε. ἤβδςκ. 
ΒΕΚΚ. Ψα]ρο Πελλίκου. ΟΣ. Κῦπ 
δὰ τε. ΟΟΥ, Ρ. 291. 

., Καλλίου. ει. ᾿Δλλίου. 
Μαλλίου. ἡ Ἷ 
οὐάρ μος. Ἄ χέτυμος.. 
πυνάνκουνῖ ουγαομ Ἐρυ- 
ου. 

᾿Ισαρχίδας. ἐπ. Ἰσαρχίδης:" 
οἷ; Ἐπειδὴ δὲ ἐγένοντο. Ατ. 
Οἴν. νετὶ, ξάλ. ἐπειδὴ δ᾽ ἐγένον- 
το. Β. ἐπειδὴ δ᾽ ἐγένετο. Ο. ἔπει- 
δὴ ἐγένοντο, δέ 5. ν. ν τήϑη, 
ΘΥ. Μοβαι, ἐπεὶ" δὲ ἐγ. Ο. Ὁ. 1. 
Ἑ,. ἐπεὶ ἐγ. Ἐπεί εἰϊάην. Γδαγς 

᾿ἀμπρακιχοῦ. Βερ, (6.) Καῖ. 1. 
᾿Δμπρακιακοῦ. Οἔ, σαρ.55. {11,107 

ΤἸμογά, 17. 

Ατ. 

᾿Δκατίῳ. ῬΙοτίχιρ ΠΡ τί, 6 658.. 
ΟἹ. ὕεη. ψ1ηα. 1, τ. Β. Ατ, ΟἸχ. 
1 8ῃη. νεϊϊ, 66α,, ̓ ἀκτίῳ. ϑ8ὶς δἰΐαπι 
ΑἸρ. εὐ ΟΥ̓.) ἴῃ φυΐδιβ τηδ. Υ6 6, 
επλϑπᾶ. ἀκατίῳ, Ηοος ἰπἰογργοῖα- 
ἴιι5 οβὲ 8118, δὲ ϑίορμδη. (ςθὰ 
νἹχ γθοΐθ) δἰΐθπι 5680]. δθποϑβοθ- 
τὸ νἱἀδίντ, Τπ πηδτρ, ΕἸΣῚΝ 16- 
δίλογ καὶ ἐναντία, ἀπεροῦντα. 
γ14. ποί, 

Τὰς ναῦς ἅμα. Ἀ. ἅμα τὰς ναῦς. 
᾿ Ζεύξαντες -- τὰς παλαιᾶς. 
.γ)ααδὲ Ηεφτπιοβ. Ρ..554. ἴῃ ἐχ- 
δ ρ] πὶ ὀνόματος νασυπηγιπκοῦ." 
ΑΒΒΕΒΟΗ. Ρχο παλαιάς Οογαγιιβ 
πολλάς οοηϊθοῖς, Αε νά. ποῖ, 

Πλωΐμους. Αὰρ. ῬΑ]. 11, γαΐ. 
ἴμδαγ, πλοΐμους. Τὰ Αὐρ΄. ἰαπιεα 
ΙΔ Π, Υ6ο. Ὁ πιιΐαν]ξ ἴῃ ὦ. Ψν14, 
Ὠοΐ, 84 ο..7. 

4, Ὃ πήρυξ τε ἀπήγγειλε. ,. 
Ι, ομα; ὁ, Β6ρ. ὁ κήρηξ ἀπήγγ- 

Ρ 
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ρυνϑέων, καὶ αἵ νῆες αὐτοῖς ἐπεπλήρωντο οὖσαι ὀγδοη- 
κοῦτα, (τεσδσαράκοντὰ γὼρ Ἐπίδαμνον ἐπολιόρκουν,) "ἀν- 

Ὅλ. πε΄. ταναγόμενοι καὶ παραταξάμενοι ἐναυμάχησαν " καὶ ἐνίχη- 
ζω Χρ "σὰν οἱ Κερκυραῖοι παρὰ πόλὺ, καὶ ναῦς πεντεκαίδεκα 

υλέ. διέφϑειραν τῶν Κορινθίων. ὅ. Τῇ δὲ αὐτῇ ἡμέρᾳ αὖ- ὅ 
τοῖς ξυνέβη, καὶ τοὺς τὴν ᾿Επίδαμνον πολιορκοῦντας πα- 
ραστήσασϑαι ὁμολογίᾳ, ὥςτε τοὺς μὲν ἐπήλυδας ἀποδό- 
σϑαι, Κορινϑίους δὲ δήσαντας ἔχειν; ἕως ἂν ἄλλο τι δόξῃ. 
8.9 (Ὃ πόλεμος διαμένει.) 

Δ΄. Μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν οἱ Κερκυραῖοι τροπαῖον 
στήσαντες ἐπὶ τῇ “ευχίμμῃ τῆς Κερχύρας ἀκρωτηρίῳ, 10 

ποιητικόν. (λ. 4ὖγ.). --- 9, Τεσδαράκοντα Ἵ προεῖπε γὰρ ὅτι ἐκα-- 
τὸν εἴκοσιν εἶχον. --- 8. ᾽᾿Εναυμάχησαν) τὴν ναυμαχίαν ταύτην οὐκ 
ἀκριβῶς δέηγεῖται, πρεσβυτέραν ἴσως οὖσαν αὐτοῦ. ΄ διὰ δὲ τῆς 
φϑορᾶς τῶν πεντεκαίδεκα νεῶν τὴν ἐπικράτειαν αὐτῶν δηλοῖ. καὶ 
αὗται μὲν τελείως διεφϑάρησαν, αἱ δὲ λοιπαὶ ἐτραυματίσϑησαν, καὶ 
αἰχμάλωτοι ἐλήφϑησαν ἱκανοί, --- 4. ΤΠὰρὰ πολύ) ἀντὶ τοῦ σφό- 
ὅρα, διαφερύντως, μᾶλλον ἢ πολύ. --- 5. Τῇ αὐτῇ δὲ ἡμέρᾳ] δευ- 
τέραν νίκην λέγει τῶν Κερκυραίων. --- 7. ᾿Επήλυδας ξένους. --- 
᾿ἀποδόσϑαι) πωλῆσαι. ; | 

ἣ 
λ΄. Τροπαῖον] τροπαῖον ἡ παλαιὰ ᾿4ἀτϑὶς, ἧς ἔστιν Εὔπολις, 

Κρατῖνος, ᾿Δριστοφάνης, Θουκυδίδης " τρύπαιον ἡ 

Ε,. (6 3) Η. οπι. τε. Νοπῖθη κή- 
ρυξ κἴσ, ποῦ κῆρυξ, Θχαγαπὶ ΤΠι- 
ΟΥ̓] ἀϊ5 Πρυὶ. 50115 4]. πο η πη - 
αἴιᾶπὶ ἀἸςοδαϊέ, Οἵ. ἀθ8 Αὐν. ὈΥῖξ, 
Ρ. Ὑπιιο. 6. 12. 

- ΑἹ νῆες. ΑΥὐτῖα. οὐ. Βθσ. (6.) 
᾿Ογδοήκοντα. 6. ὀγδοήκοντας. 
᾿Ανταναγόμενοι. Τῖα Οά55. Ατπα. ᾿ 

ΕἸ. Α. 6. ΕΒ. Βερ. (60) Η. Μαεἷ. 
11. Β. 1. Τιδῦγ. Μίπα. τὰ. ΑΥ. 
ΟἾγ. νοῖὶ. δ 4." Οτοῦ, σα τ ιϑπὶ 
παραταξάμενοι 56 αυΐζητ, ἩΟη αιιδὶ 
5 Γ115 ΒΡΘΥΉΘΥ. Υἱα. Κυαίίσ, 1.1. 
Ῥ. 295. γιῖΐρο (εἴ Ηδδςκ.) ὠντα- 

ω Ζ ΄ 9 ΄ ἃ 

ψΨαγαγόμενοι: Β. ἀνταγόμενοι. Νο- 
ΒΙβουπι βθπεϊ ΒΕΚΕ, 

᾿ Καὶ ἐνίκησαν --- παραπολύ. 
ΟΠ, ΑΥ]ϑῖ, ΡῚ. 445. δὲ 516. 
ἴῃ παραπολύ, 4υϊεχρ. παντελῶς, 
εξ Ἰηΐτα πάνυ, εχ Αὐἱβίορῃ. εἴ 
Β)εχΙρρῸ δχθηρα δἀάισθηβ. ΟΣ 
ἀρδϑῖ 5.80], Αὐἱβέορ!."" ΥΥνΑ58. 
ΟΥ. Κτῦρ. 1,.1, Ὁ. 48.. 
«Καὶ ναῦς πεντεκαίδεκα, ΟΥ. Ρ. 

ς 

νέα ᾿Ατϑὶς, ἧς 

νψοὶξ, οαά, καὶ ναῦς τε πεντεκαί- 
«δεκα. ὮὨ. Ἐς ΑΥ, ΟἾγ, χαὲὶ ναῦς 
τε πέντε καὶ δέκα. ᾿καὶ --- τε ει-- 
ἴατη Ταισ. 1)6 πεντεκαίδεκα οἵ 
πέντε καὶ δέκα νά, 1. τ. Ῥ. 471. 
εὐ δε᾽ καὶ --- τε ποῖ, δὰ 1, 9. ΄ 

Τῶν Κορινϑίων. Ἄγ. ΟἾγ. τῶν 
πολεμίων. ὡς 

5. Τῇ δὲ αὐτῇ. Ἀ. Β. ΒαΞ. 
γαβο. 5080]. τῇ αὐτῇ δέ. ῬΕΥ 56 
ὯΟΩ τηδ]6, Ὑίω. 1. 1. Ρ. 502. 

Ζήσαντας ἔχειν, 1. δήσαντες 
ἐν. ᾿ , " 
4λλο τί. Ἄδερ. ἄλλό τι. Ν]Ἰά. 6 

Αὐῦ, οὔ. δρ. Τὰς. ο. 12. 
ΟΔΡ. ΧΧΧ, Τροπαῖον. ῬαΙ. 

᾿ τρόπαιον. Μιὰ. ποῖ. 61 1, ιν Ρ. 214. 
““ευκίμμῃ. Τὰ Οδε5. Απρ, Ψ οι... 

Ἐν, ῬΆ]. Βερ. (6.) Η. Νὲ. ψι]- 
80 Δευκίμνῃ. Α. Λευκόμνῃ. Νια. 
Ἰς 4. Ῥς. 158, 

᾿ Κερκύρας. Τιαυτ. ΑΥ, ΟἾγ. Π 8η.. 
αι 

Κερκυραίας. ». Κερκυᾳ ας. 
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ΤΆ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ. ΚΕΦ. ζ. 907, 

τοὺς μὲν ἄλλους οὗς ἔλαβον αἰχμαλώτους ἀπέκτειναν, 
Κορινϑίους δὲ δήσαντες εἶχον. φ, ὕστερον δὲ, ἐπειδὴ οἔὗ 
Κορίνϑιοι 'καὶ οἵ ξύμμαχοι ἡσσημένοι ταῖς ναυσὶν ἀνε-. 

χώρησαν ἐπ᾽ οἴκου, τῆς ϑαλάσσης ἁπάσης ἐκράτουν τῆς 
ὅχατ᾽ ἐκεῖνα τὰ χωρία οἵ Κερκυραῖοι, καὶ πλεύσαντες ἐς 
“ευκάδα τὴν Κορινϑίων ἀποικίαν, τῆς γῆς ἔτεμον, καὶ 
Κυλλήνην τὸ Ἠλείων ἐπίνειον ἐνέπρησαν, ὅτι ναῦς καὶ 
χρήματα παρέσχον Κορινϑίοις. 8. τοῦ τε χρόνου τὸν 
πλεῖστον μετὰ τὴν ναυμαχίαν ἐκράτουν τῆς ϑαλάσσης, 

10καὶ τοὺς τῶν Κορινϑίων ξυμμάχους ἐπιπλέοντες ἔφϑει- 
ρον, μέχρι οὗ Κορίνϑιον περιόντι τῷ ϑέρει πέμψαντες ἱ. πε΄. 
γαῦς καὶ στρατιὰν, ἐπεὶ σφῶν. οἵ ξύμμαχοι γεύνονν πρὸ ἴς 
ἐστρατοπεδεύοντο, ἐπὶ ̓ἀκτίῳ καὶ περὶ τὸ πμενιον τῆς 

ἔστι ἸἹΠένανδρος ζυϊ οἱ ἄλλοι. (Κασσ. Αὐγ. “Ῥοστγ. Βασ.) --- 9, Κο- 
φινϑίους δὲ δήσαντες εἶχον] οὗτοι ἐδέθησαν. καὶ οἱ ἐν ᾿Ἐπιδά- 
μνῳ ἄλλοι Κορίνϑιοί εἶσι. --- 6. Τῆς γῆς ἔτεμον 71 ἀτενὴ δ οὐνταθνν. 
Καὶ Κυλλήνην) ἄλλη Κυλλήνη τῆς ᾿ἀρκαδίας. --- 7. ᾿Επίνειον) ἐπί- 
ψειόν ἐ όλισμα παραϑαλάσσιον, ἔνϑα τὰ νεώρια τῶν πόλεων 
φρανσεα, ὥςπερ [ὃ] Πειραιεὺς τῶν ᾿᾿4ϑηναίων καὶ [ἡ] ΝΝίσαια τῆς 
Μεγαρίδος" δύνασαι δὲ ἐπὶ παντὸς ἐμπορίου καὶ παραϑαλασσίου 
χρήσασϑαι τῷ ὀνόματι τούτῳ, ὃ νῦν οἱ πολλοὶ κατάβολον καλοῦσι. 
ὃ. Τοῦ τε χρόνου τὸν πλεῖστον] ἀεὶ ὁ Θουκυδίδης τὸν πλεῖστον 
ἀρσενικῶς. -- 11. Περιόντι) ἐνισταμένῳ. (λ. 4“ὐγ. )- 12. Ἐπό- 
μὰ (ἢ 

᾿Ἐπειδή. Α. ἐπεί. 
ἌΡ» Βορ. (σ. γτῶν ̓ 

᾿ἸἘπίρειον., λυ. Οἱ. θεν; δ. 
ἥνειον.. 

, Ἰκν Ὅν ον δα Δἀάϊαπι νὰ] Ὁ οἕ 
δριιὰ Ηδϑδοκ. ἀρκι πτετας πϑλβρα δας 
(855. Απρ. ΟἹ. Α. 6. Ε, Νὲ. 1ἰ. 
Τδυτ, Β. Ὦ. Ε. Ννἱπά, Ατ. ΟἾγ. 
Β. Α]ά. Β45. οπιυϊβίπιιις ροβί ΒΕΚΕ, 
3. Τοῦ τε χρόνου τὸν πλεῖστον. 
Ῥτο τὸν πλεῖστον Η. ναὶ. Οτ. 
Β. 1. Τδυχσ. Ατ. ΟΕσ. Β. τὸ πλεῖ: 
στον. ΑἹ νἱὰ. τιοῖ. δὰ δᾶρ. 5. 
“Τὴν ναῦν ΒΡ» Μαγε. ϑέερΈ, 
ς 

ἐν “5 δ πηριοχ σουρηπι 
{:.- οοταροςῖξο ἐπεχράτουν ΒεκΚ- 

εἴὸ βιρρεαϊατιπε (855. Αἰιρ. 
Α. Ρα], ἿΕ ΒἈερ. (6.9 Η. 

κ Ἐπ τῶν Κερκυραίων. --- 18. Τὸ Χειμέριον)] οὕτω καλεῖταε 

Ἔφϑειρον. Ο. στ. Τδυτ, Β. Ρ. 
ΑΥ. Μάαβο. τιᾶυρ. ϑίβρῃ. πι8]6 
ἔφϑειραν. 

Μέχρι οὗ. 1ὰ βουίβθηδιιπὶ τᾶς 
Ῥτο σψυ]ρ. μέχρις οὗ, ΥἹά. 1. χ, 
Ρ- 215. 

Περιόντι τῷ ϑέρει. Βεἰςκίι8 
περιϊόντε τ. ϑ. οοπίοοῖε, φιοά 
Θοιῖῖερ. σϑοθρεζαῖ, Κ 4116 : εἰτ-- 
εἰωϑπαςία ἀεορίαίε. Νὰ. ποῖ." 

Νιαῦς καὶ στρατιάν. ΟΕ. ἘΞ ιπά. 
Β. Ατ΄ὶ Οἰσ. θη. ναῦς καὶ στρα- 
τείαν. 
᾿Ἐστρατοπεδεύοντο ἐπί. Α. ἐ- 

στρατοπεδεύοντο ἐν, Α. Ε΄. ἀντε- 
στρατεύοντο ἐπί. δὶς Ο411. εὐϊέ, 
δεὰ. αιοπιοὰο οοὐεχ Α. β'πιαΐ 
αιι5 αἀἴσουβαβ Ἰεσείοιο5 ἜΧΒΊΡΘγΘ 
ἀϊςῖ Ροΐεβε 2 δι ἀντεστρατεύοντο 
βρεοίϊαι δὰ ἀντεστρατοπεδεύοντο ἢ 

Ῥισ 



᾽Ολ. πς. 

ἔτ. 

καὶ γ. 
δ΄ 

ἵ ἌΝ 
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Θεσπρωτίδος; φυλαχῆς ἕνεκα τῆς τὲ Λευκάδος καὶ τῶν 
ἄλλων πόλεων ὅσαι σφίσι φίλιαι ἦσαν. 4. ἀντεστρατο- 
πεδεύοντο δὲ καὶ οἵ Κερκυραῖοι ἐπὶ τῇ “ευκίμμῃ ναυσί 
τε καὶ πεζῷ. δ. ἐπέπλεόν τὲ οὐδέτεροι ἀλλήλοις, ἀλλὰ τὸ 
ϑέρος τοῦτο ἀντικαϑεζόμενοι, χειμῶνος ἤδη ἀνεχώρησαν ὅ 
ἐπ’ οἴκου ἑκάτεροι. 

᾿(ἀὼν Κορινϑίων νέον στόλον παρασχευαξομένων οἱ “Κερκυραῖοι 
παρ᾽ ᾿ἀϑηναίων ἐπικουρίαν αἰτοῦνται.) 

λα΄. Τὸν δ᾽ ἐνιαυτὸν πάντα τὸν μετὰ τὴν ναυμα-᾿ 
β χίαν καὶ τὸν ὕστερον οἵ Κορίνϑιοι ὀργῇ φέροντες τὸν 

γ πρὸς Κερκυραίους πόλεμον, ἐναυπηγοῦντο, καὶ παρε- 

ὄχευάξοντο τὰ χράτιστα νεῶν στόλον, ἐκ τε αὐτῆς Πε-10 

πρὸ Χρ. λοποννήσου ἀγείροντες καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἐ ἐρέτας, 

υλ 
υλό. ὟἊ τ μισθῷ πείϑοντερ. 2. πυνϑανόμενοι δὲ οἵ Κερκυραῖοι τὴν 

παρασκευὴν αὐτῶν, ἐφοβοῦντο, καὶ (ἦσαν γὰρ οὐδενὸς 
Ἑλλήνων ἔνσπονδοι, οὐδὲ ἐρεγράψαντο ἑαυτοὺρ οὔτε ἐς 
τὰς ᾿Αϑηναίων σπονδὰς οὖτε ἐς τὰς “ακεδαιμονίων.,}15 

5. ᾿ἀντικαϑεζόμενοι] ἀντιστρατοπεδεύοντες. (λείσ. μ θ τύπος. -“-- 
“4γ.}) 

ο λα΄. 8. Ὀργῇ φέροντες τὸν πόλεμον] ὀργιξόμενοι διὰ τὸν πό- 
λεμον͵ τῶν “Κερκυραίων. --- 18. Οὐδενὸς Ἑλλήνων ἔνσπονδοι) οὐκ 
ἐνεγράφησαν ταῖς σπονδαῖς. (1. 41γ.) --- 14. "Ενσπονδοι} φίλοι. 
"πρίωρ δὲ ἔνσπονδος ὁ ἀπὸ πολέμου. 

΄΄' 

“Ἕνεκα τῆς. Α. ἕν. τῶν; ἧς 5, ὧν. 
4, ᾿Επὶ τῇ Λευκίμμῃ. Αι. οι. 

(δοίοσαιη νἱθ σαρτ 8. 1 

, ᾿Ἐπέπλεόν τε. Ῥῖο τε δὲ ΑΥ. 
ΟἸν. δέ, ἀιιοα βᾶμθ δχβρβοίδβ. 
Ὑ146 ἰδηηθη 1. 1. Ρ. “οὶ. 54. 

5. Οὐδέτεροι ἀλλήλοις. ῬΑ]. ἀλλ. 
οὐδ. ἴην. οτα. 

Ὅδρ. ΧΧΧΙ, Τὸν δ᾽ ἐνιαυτὸν 
, πάντα. Μϑτρ. 8ιθρῃ. τὸν δ᾽ ἐν. 

τοῦτον πᾶντα. ΝΑ)]1α: 1οίο ἐο 
»95 ῥιηφνανη --- ἀντιὸς 

Νεῶν στύλον. τ. Ὁ. τῶν νεῶν 
στόλον. 

᾿“γείροντες. Α. Ο. Τιδὰγ. ἀγεί- 
ραντες. ΟΥτ. Αὐ. Οἰγ: Ὥδῃ, ". 

᾿ ἐγείροντες. Ιάδηι οεχοῦ 11, 17. 

διαῖπι απΐθ μ αὐτῆς τῆ ς Πελ. 
Ἔχϑρθοῖδβ, νἱα, 1]. βαδίαϊε; 1.1. 
Βε 6 56: 

2. Καὶ ἧσαν γᾶρ. Α. Ὁμι. καί. 
Ἑλλήνων. Οὐ. ἀλλήλων, 5εἀ 
Θμθ πα δ 15 ΘΕΥαΣ ἴω Ρυμὴα ΠΘγα 
ΘΥΓΟΥ ΒΟΥ ΘΠ 5, βιρτα ἃ Ροδὶ- 
ἴο. ἀλλήλων δἔίε Ὠ, 1. 

᾿Εςεγράναντο. 1ΐα 6655. Απρ. 
ψ ει. ἂς Ἐν ΡᾺ]. πὶ, Ναῖ, Η. α. 
Ε. ψίμα. ». τλᾶτρ. ϑίορμ. Β6ΚΚ, 
4ποα νούρηπι Βῖηο ἀν κοίλριΐ 
Τιοχῖοο Οὐ. ἐπδογεηδιη,, ΟἹ. ἐνε- 
γράψαντο, αιιοὰ πα] δ.6ρ}.. ἐξ 
οἴιπλ 60 Ῥούβοι, Αανθύβ8. Ρ. 125. 
ΟΣ, ὅ.Πο1, Ψα]ρο οἱ ἀρὰ Ηδϑοϊ. 
ἐπεγράψαντο. Ἀρίβκάιι5. σοπϊθοὶξ 
ἀπεγράψαντο. Ο. 1. χ. Ρ. 189. 
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ἔδοξεν αὐτοῖς, ἐλθοῦσιν. ὡς τοὺς ᾿“ϑηναίους, ξυμμάχους 
γενέσθαι, καὶ ὠφέλειάν τινα 'πειρᾶσϑαι ἀπ᾿ αὐτῶν εὑρέ- 
δκεσϑαι. 8. οἵ δὲ Κορίνϑιοι, πυϑόμενοι ταῦτα, ἦλθον 
καὶ αὐτοὶ ἐς τὰς ᾿Αϑήνας “πρεσβευσύμενοι, ὅπως μὴ σφίσι 

δπρὸς τῷ Κερκυραίων ναυτικῷ τὸ " ᾿Δττικὸν " προςγενόμε- 
νον, ἐμπόδιον γένηται ϑέσϑαι τὸν πόλεμον ἡ βούλονται. 
8. καταστάσης δὲ ἐκκλησίας, ἐς ἀντιλογίαν πϑιν καὶ 
οἱ μὲν Κερκυραῖοι ἔλεξαν τοιάδε, ᾿ κε εὐτκύλο 

ΚΕΦο λβ΄. 

᾿. “όγος Κερκυραίων. ΔῚΣ τ) 
, (Προοίμιον τριῶν κεφαλαίων, α΄. 8. τ. 5. β΄. 8. 5: 4. . δὴν 

.1β΄. » 24 ίκαιον, ὦ ̓ 4ϑηναῖοι, τοὺς μήτε εὐεργεσίας 
10 μεγάλης μήτε ξυμμαχία, προοφειλομένης ἥκοντας παρὰ! 

τοὺς πέλας ἐπικουρίας, ὥςπερ καὶ ἡμεῖς νῦν δεησομένους; -. 

1β΄. ΑΓἽϊιαιον, ὦ ̓ 4ϑηναῖοι οὔτε εὐεργεσίαν ξαυυχρέεῖ ὦ ᾿49η- δ, 
φαῖοι; οὔτε συμμαχίαν ἢ ἡμῖν ἢ τοῖς Κορινϑίοις. δίκατον ᾿ουν 
ἐστὶ τοὺς πρὸς τοιούτους ἥκοντας δεησομένους ἐπικουρίας πρῶτον 
ἀναδιδάξαι ὅτι μάλιστα συμφέροντα δέονται. “κακὸν ἀνεὶ τοῦ 
εὔλογον. ἡ τοῦ ̓ Ἀερκυραίου δημηγορία μᾶλλον τὸ συμφέρον προ- 
βάλλεται ἤπερ τὸ δίκαιον, ἡ δὲ τοῦ Κορι»ϑίου μᾶλλον τὸ δίκαιον 
ἥπερ᾽ τὸ συμφέρον" οἱ γὰρ Κορίνϑιοι σύμμαχοι ἤσαν, οἱ δὲ Κερ- 
πυραῖοι ναῦς εἶχον ἑκατὸν εἴκοσι. Τοὺς μήτε εὐεργεσίας --ἢ 
ἡμᾷς τοὺς “Κερκυραίους. (1. 4υγ.) - 10. Παρὰ τοὺς πέλας} πέλας 

τῇ γνώμῃ" 

ὡς τοὺς ἐδν, νμβλνοῦ; σ. [αῦνς 
ὡς τοὺς ̓ ἡἀϑηναίων. 
ΟΨ0ΈΕΣ Πρεσβευσόμενοι. Μαϊίπ) 
πρισβευόμενοι. δέν. 50: 
Τῷ “Κερκυραίων ναυτικῷ. Οδ85. 

ἡ Ἀπρ, ΡΔ]. Κερκυραίφ, Υ αἸΐα : εἴα»- 
εἴς “πεΐεα αὐ ̓ Θόπεγτεπ εν 
«ἀϊεεία. Ουιδ6 βοτρευξα ορροϑίιὶ 
αὐϊθοιίν! σαιι88 ρυορανὶ Ῥοξιυιϊεδος, 
εἰ Κερκυραῖος ρχο Κερχυραϊκός α 
ππυσεγαϊὰθ αἰοίπιηι 6556 οοπϑῖα- 

. Ἰμδατς τὸ --- ναυτικόν. 
ὃ ̓4ττικόν. Οὐοά απίε τό νι 

ΣΆ οἱ ἀρ Πδ801,) δἀάϊειιν καί,, 
τροῖβ οπηλτιπΐ (855. ἡ" ᾿ πὸ 
Υγ66. χηδῃ. δάϑου., Α. δι. Τ, Ο .Ὁ) 
ΜΑ]1. Ἰᾷειη ἴα, Η. Ῥᾶστιηι σοηδβρὶ- 
οἴταγ, ᾿άττικόν αιΐοπι οαρρεαϊ- 
ἰαυτις 455. Ῥα]. 6]. Α. Ἐ, ΡΔ]. 
Βορ. Π|. Ναὶ. Η. Βες. (6.0 ὅτ. 
Ὠ.1 ἐρθδε: (δῖ οχ δπιθη.) τπᾶτα. 

οὐ γάρ ἐότιν ἣ Κέρκυρα πέλας τῶν ἀβλπθθαττ 

δϑέθρῃ. Ψ411, Τάθπι ἴῃ τη. ΠΑΡᾺ 
βοτῖρέ. Ψα]5ὸ. (εὉ ἀραα Ησαυ 
αὐτῶν; ΡΕΥ ε6 "Τατάθι Βαδια πτα-᾿ 
16, πη 6 Χ ᾿λϑήνας ἔδλοθ σε- 
Ῥϑίαιαγ ΟΠ δ. ᾿Αθηναίων. ΨψΙ. 

νι αν Ρ. τὸ. 54. ϑοὰ μὲς δοῦὶ- 
[100 ἀπε λονόμαν, δὲ ἙΟΠ ΟΣ ἶτα 5 
16665 ἈΠΕΘΓᾺ π᾿ ΒΟΥ ΘΝ Ῥύπε- 
ζενυὶ {ισβθυιιηῖ, αιι8 πὶ ΘΕ] πὶ Β οἸκκ. 
ἜΘῊΝ 

Βούλονται. ΟΥ̓. τ. βούλωνται. 
1. ΤΕ ὦ ξ. ὃ Θαά. πῆδῆ. 

᾿Ἐκκχλησίας. Ἐς. απο ἐκχλη-- 
σίας τααῖα δἀαϊξ τῆς. Οἱ μέν. ΕἸ. 
ἀεοϑὲ μέν. . 
ἀρ. ΧΧΧΙΠ. Δίκαιον. ὕπειϑ 

Ῥᾶγ. ἐκαϊον τϑ]ϊοῖο βραῖϊο αδᾶ 
δου Θη ἄδην ΠΕ ΘΥΘΠῚ ΠΊ δ τ15 ΟΠ. 

Προοφειλομένης. 1΄ὰ Α, Ο. ἘΦ 
Β6». (6.) στ. 1). Ε. ΑΥν. ΟἾγ. 
Βᾶγ, ΑἸὰ. οα. Βα5. πιᾶύξ. δέρῃ: 

δ᾿ 

» 
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ἀναδιδάξαι πρῶτον, μάλιστα μὲν, ὡς καὶ ξύμφορα δέον- 
ται, εἰ δὲ μὴ, ὅτι γε οὐκ ἐπιξήμια" ἔπειτα δὲ, ὡς καὶ 
τὴν χάριν βέβαιον ἕξουσιν" εἰ δὲ τούτων μηδὲν σαφὲς κα- 
ταστήσουσι, μὴ ὀργίξεσϑαι, ἣν ἀτυχῶσι. 2. Κερκυραῖοι 
δὲ μετὰ τῆς ξυμμαχίας τῆς αἰτήσεως καὶ ταῦτα πιστεύον- ὅ 
τες ἐχυρὰ ὑμῖν παρέξεσθαι, ἀπέστειλαν ἡμᾶς. 8. Τετύ- 
χηκε δὲ τὸ αὐτὸ ἐπιτήδευμα πρός τε ὑμᾶς ἐς τὴν χρείαν ἡμῖν 
ἄλογον, καὶ ἐς τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐν τῷ παρόντι ἀξύμ- 
φορον. 4. ξύμμαχοί τε γὰρ οὐδενός πω ἐν τῷ προτοῦ 

8. Τὴν χάριν] τὴν ἀντίχαριν. (λ. 4ὖγ.) -- Βέβαιον) σημείωσαι, 
τὸ βέβαιον ϑηλυκώς. --- Σαφὲς καταστήσουσιν] ἀποδείξουσιν. του- 
τέστιν,᾿ εἶ τοιαῦτα ἀποδείξουσιν ἑαυτοὺς ζητοῦντας, ἐπιτυχεῖν εἶεν 
ἂν ἄξιοι" εἰ δὲ μὴ, ἀποτυγχάνειν. δεικνύουσι δ᾽ ἑαυτοὺς ἔχοντας 
μᾶλλον ταῦτα καὶ δικαίως ἐπιτυχεῖν ὧν δέονται. (λ. 4γ.). -- 4. 
Ἱ͵ὴ ὀργίξεσϑαι] ἀπὸ κοινοῦ τὸ δίκαιον. (1. 40γ.}) --- Κερκυραῖοι 
δέ) τὸ δὲ ἀντὶ τοῦ γάρ. (Δ. 4ὖγ.) --- 5. Μετὰ τῆς ξυμμαχίας τῆς 
αἰτήσεως) μετὰ τῆς αἰτήσεως συμμαχίας. (1. 40γ.) --- 6. Τετύχηκε 
δέ] δεύτερον τοῦτο προοίμιον. --- 7. Τὸ αὐτὸ ἐπιτήδευμα] τὸ ἐδιο- 
πραγμονεῖν καὶ ἡσυχάξειν λέγει ἐπιτήδευμα. [;ἄλλως. ᾿Εγὼ δὲ ἐπι- 
τήδευμαὰ εἴποιμι ἂν τὸ αἱρεῖσϑαι αὐτοὺς ἕως νὺν (ὡς κατιών φησι) 
μηδενὶ ξυμμαχεῖν" νῦν γὰρ, φησὶ, καὶ δεόμεϑα ἡμεῖς, καὶ ὧν, εἶ 
πρὶν ξυνεμαχοῦμεν, ἐμέλλομεν νῦν βοηϑείας ἀπολαύειν, ἀποτυγ- 
ἄνομεν. (λ. Κασασ. 4ὐγ.}} --- Πρός τε ὑμᾶς} ὅσον ἐς τὴν κρίσιν τὴν 

ὑμετέραν. (λ. 40γ.) --- 8. ᾿ἀξύμφορον] καϑὸ ἔρημοί ἐσμεν ξυμμα- 

1. [πῃ οοὔ. Β85. δὲ πατρὶ, ϑίθρῃ. 
2. προςοφ. ἴπ Ὑἱπά. προωφ. Ν]- 
8ο προυφ. ϑ8ϑεᾶ αἰΐογιμι, 0] δὰ 6- 
Τηθηϊιπι ΠΟΙ] δοοδαϊζ, πιϑυχραῦ 
εοἰΐαπι Αὐἱβδίορῃ. οἱ οἷς προορᾷν, 
προομολογεῖν, προομνύναι ἀϊοϊ-- 
1η115. Οὗ, 1,.Χ. Ρ. τιὔ. 
“Ὅτι γε. Ναϊ. Ἡ. Βορ. (6.) ὅτε 

τε. πὰ 1. ὅτι γε ἴῃ τηᾶγρ. 5βεὰ βϑᾶ, 
τῆϑ, βοσὶρίαηι, 1ἰ, γε οὔϊ. οἱ ὅτε 
ἐχμῖθοί. ἊΨ 

Σαφές. Ματρ. ϑίθρῃ. σαφῶς. 
Ιάδπι α Κορ. Ἰαιάδίιγ, 564. ΟἹ], 
ἀμ Ο. σαφὲς 5. ν. 8]. πηϑη, 5οΥ]- 
Ῥίαπι δχβίασα αἱοὶς. Σαφές 16- 
ποπάμπι, «αππηὶ καταστήσουσε 
1άοπι δ: αιιοὰ ποιήσουσι, παρέ- 
ξουσι. 

᾽Οργίξεσϑαι. Ῥοκὲ ποὺ νεῖ. ἱπ 
Βα5. οο, 4} δπιθια, δααϊεπι 

᾿ αὐτοῖς. 
2. Παρέξεσϑαι. Βαγ. παρέξα- 

σϑαι- 
᾿. 

8. ΤΠιρός τε ὑμᾶς. ,,1.Ἔρ᾽ταν οἐ- 
ἴδηι ἡμᾶς [ρθπδπὶ 2], 564 πιΐηϊ- 
τὴ ἀιίαπι δοῦν, αι νοσὰ δὶζ 
Ἰοοῖῖο ὑμᾶς.“ ΘΤΕΡΗ. 
Ἡμέτερα αὐτῶν. Μα]6 νυϊρο 

ἡμ. αὑτῶν. Νπι χιδθ ἃ Μαΐτῃ, 
ΟΥ. ΟΥὐ. Ρ. 177. ρυοϊαΐῖα βιιπξ 
ΘΧθηρ͵α Ὑϑοῖρυοοὶ ἑαυτοῦ οὐγά 
ἡμεῖς, ὑμεῖς, σφεῖς ἰιποῖ!, 66 ἀιι- 
ἀϊχη οογγθοῖα βιιπί, Ηἰς αὐτῶν 
Θχμῖροηΐ (8488. Απρ. ΟἹ. Ρα]. Β6ς. 
ΟτΥ. Ατ. Οἰγχ. Ὁ. γαβθο. Ηδδοξκ, 
ΒοΚΚ. ον ον 

4, ξύμμαχοί τε. ,, πιο Ξρθοῖδι 
ἩεΥπιορθῖβ ϑομο] αϑῖα Ρ. 44. δα. 
ΑΙά. σύμμαχοι ῬοΙΡΕΥδῖα 50 υ]- 
Ῥθηβ.". νΥΑ58. 
Ἔν τῷ προτοῦ. Ουοᾶ ναηῖΐρο 

αἀάϊεαν σαθϑὶ. χρόνῳ, 6Χ ἱπῖθυ- 
Ῥχδίαϊίουθ οχΐιη εβϑὲ, Μιὰ. ποῖ, 
Ἀδοΐδ Ἰρίταν ἀθοδὲ (855. Απρ. Α. 
Ἐ4]. 1τ. γαῖ. Η. Βερ. (6.), ἱπ 
40 1πΐ, γεγ8, σεο. πιϑ. 501. χρό- 



ἌΟΓΟΣ ΚΕΡΚΨΡΑΙΩΝ. ΚΕΦ, ἅβ. 881 
ἑκούσιον γενόμενοι, ψῦν. ἄλλων τοῦτο ννόνυ ὦ ἥκο- 
μεν, καὶ ἅμα ἐς τὸν παρόντα πόλεμον Κορινϑίων ἔρη- 
μοι. δι᾿ αὐτὸ καθέσταμεν. καὶ περιέστηκεν. ἢ δοκοῦσα 

᾿ς ἡμῶν. πρότερον σωφροσύνῃ, τὸ μὴ ἐν ἀλλοτρίᾳ. ξυμμα. 
δχίᾳ τῇ τοῦ πέλας. "γνώμῃ ξυγκινδυνεύειν, νῦν ἀβουλία καὶ 
. ἀσθένεια. φαινομένη.. 5. Τὴν μὲν οὖν γενομένην. ναυμα- 
χίαν αὐτοὶ καταμόνας ἀπεωσάμεϑα Κοριωυϑίους" ἐπειδὴ 
δὲ μείξονι παρασκευῇ, ἀπὸ Πελοποννήσου καὶ τῆς ἄλλης 
Ἑλλάδος ἐφ᾽ ἡμᾶς ὥρμηνται, καὶ ἡμεῖς ἀδύνατοι ὁ ὁρῶ- 

10 μεν. ὄντες τῇ οἰκείᾳ μόνον δυνάμει περιγενέσθαι, καὶ 
- ἅμα. μέγας ὁ κίνδυνος, εἰ ἐσόμεϑα ὑπ᾽ αὐτοῖς, ἀνάγκῃ 

καὶ ὑμῶν καὶ ἄλλου παντὸς ἐπικουρίας δεῖσϑαι, καὶ ξυγ- 

γνώμη, εἰ μὴ μετὰ κακίας, δόξης δὲ μᾶλλον ἁμαρτίᾳ, 
᾿ ἂν πρότερον. ἀπρὰγμοσύνῃ ἐναντία τολμῶμεν." 

ὦ 

χίας. -- -ἃ, Σωφροσύνη] ἡ ἰδιωτεία καὶ ἀπραγμοσύνη: -- 5: Τῇ 
᾿τοῦ πέλας γνώμῃ] πολλάκις ἀδίκῳ οὔσῃ, εἰ κατὰ σύνην-- ῃ : τῇ 
ἱεροῦ στρατεύοιεν. --- 6. Τὴν μὲν οὖν] τρίτον προοίμιον: --- Τὴν 
- γὴν ναὐμαχίαν λείπει ἡ κατά. -- 9. Ἐφ᾽ ἡμᾶς}. καϑ'᾽ 
ἡμῶν, . Αὐγ." -- 10. “Περιγενέσϑαι τῶν Κορινθίων. (. 40γ.}.Ξ:-. 
1. Ἐσάμεϑα ὑπ᾿ αὐτοῖς] Φττικὴ "ἡ σύνταξις, εἰμὲ ὑπὸ σοί." ̓ [ἤγοῦν 
εἰ οΥαρ ΠαΩΡ τ, αὐτοῖς. (λ. Κασα. ΚΟΥ Ὴ -- 14. ̓ 4πραγμοσύνῃ] 
ἤρεσαν. 4 40.}. τυ τε 

5. Τὴν μὲν οὖν. Οὖν οι. ἮΝ νοῦ, ΠῚ γεῖ. “βιορι,. Μοῖι. 
(6.), 56 ἴπίου νϑῦβ. δουρί τϑο.  : ἴῃ τι: οπῖ,, δε κιῖργα δά-᾿ 

5οΥ. Ηδβοκ.. ἀποῖϑ ἐποϊιιδῖξ, ΒΕΚΚ. Ἴ 81. 

᾿Δεϊένῖε,. ρα ΣῊ Τῇ οἰκείᾳ μόνον δυνάμει. Ὁ. 1. 
Μ᾿ αὐτό. Ἃ. δὲ αὐτῶν. Ἐ. δὲ "οἰκίᾳ βουίθιιηί, Ν ἫΝ οπιῖ- 

αὐτὸ τοῦτο. Πεδνρρεια ποτηϊηῖϑ «ποῖ. Οἰκίᾳ ΠΡΡΤῚ 
ἔφημος. Υἱά. 1 νὰ ὁ, Ρ᾿ 213. “ΡΥ ς ΣΉ ̓οἰκείῳ δυνάμει μο- 

᾿ οὐ τίτοδι τὰν ὝΒΗ͂Ν βογὰς 707. 
-Ὀὕμγδμῃ βεγναγπηΐ Οα55. Ὁ]. Ψ ϑῃ. 
Ἁ. Ὁ. Ε΄ Ρα]. 1, γι, Η. Ἀεϑ. 

Βα45. Ὦ. 1. 1αυχ, Εἰ, :-(6.) οοὐ. 
[οβάιι. Αὐ, ΟἿ γ, ". πιᾶγρ. 

διορπ" Γιι5. 1π Αἴιρ. εἴ πηδᾶν ὅ: 
οδς τέσταμεν. ΟΥ. τ. ΑἹ 

ΒΟᾺ μεν" θὰ ρεγξδοιυτη Ἠϊς 
: 58 εμρβ. 80 Ε, εἰ 
'ΒΕΛΚ, τεσερογυῆν ὡ 
᾿Ἧ δρκοῦσα τ φπρὴ Α. ῇ Ε 

ἡμῖν. ᾿Ν 

ἴαχὶ Ὁ. 

Καὶ ὅμα- - ὑπ᾽ ΓΡΥΣΟΝ, Τα ιὺ- 
ἀδηΐαῦ Βδθο ἴῃ ΠΡγῸ ἀδ6. ϑὅγη- 

178. νο]. 1, Απρρϑά. 
ΒΘΕΙΚ. 

. Μέγας ὃ κίνδυνος. σ. ὁ 3, ν- 
Βαρθεῖ. 

. Β85. καϑέστημεν. γ}}- ᾿ π αὐτοῖς. Θαπο, τρᾶτβ. ϑίερῃ. 
ἐπ᾽ αὐτοῖς. : ᾺἊ 

Καὶ ὑμῶν. Ὁ, ὁηι. καί. 
᾿ἀπρογμοσύνῃ. ..)᾽ 4. ϑοΒο]. 

'Βοιμιορ. Ρ. 44. ΥΥ 488. 



252 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΒΑΦΗΣ Α. 

(Ὅτε μεγάλα ὠφελήσει ἡ ξυμμοχία τοὺς ᾿4ϑηναίους.) 

λγ΄. ,ΙΓ7νήσεται δὲ ὑμῖν πειϑομένοις καλὴ ᾿ἡ ξυντυ- 
χία κατὰ πολλὰ τῆς ἡμετέρας χρείας" πρῶτον μὲν, ὅτι 
ἀδικουμένοις, καὶ οὐχ ἑτέρους βλάπτουσι, τὴν ἐπικου- 
ρίαν ποιήδεσϑε" ἔπειτα περὶ τῶν μεγίστων κινδυνεύον- 
τας δεξάμενοι, ὡς ἂν μάλιστα μετὰ ἀειμνήστου μαρτυ- ὅ 
ἷου τὴν χάρυν " κατάϑησϑε "" ναυτίχόν τε κεχτήμεϑα, 
πλὴν τοῦ παρ᾽ ὑμῖν, πλεῖστον. 5, καὶ σχέψασϑε, τίς εὖ- 
πραξία σπανιωτέρα, ἢ τίς τοῖς πολεμίοις λυπῆροτέρα, εἶ, 

ἣν ὑμεῖς ἂν πρὸ πολλῶν χρημάτων καὶ χάριτος ἐτιμή- 
σασϑε δύναμιν ὑμῖν προςγενέσϑαι, αὕτη πάρεστιν αὐτε- 

γ΄. Τενήσεται δὲ ὑμῖν] ἐντεῦϑεν οἱ ἀγῶνες. --- Καλὴ ἡ ξυτ- 
τυχία)] συμφέρουσα ἢ ἐπιτυχία τῆς χρείας. (λ. 40γ.) -- ΞΞυντυχία 
χρείας] περιφραστικῶς ἢ χρεία. 
πρῶτον. --- 

-- 2. 
Οὐχ ἑτέρους ,βλάπτουσι 1} ὥςπερ. οἱ Κορίνϑιοι. -- 

Πβῶτον μέν] τὸ δίκαιον 

τὴν ἐπικουρίαν ποιήσεσϑε) ἤγουν βοηϑήσετε. (λ. “40γὺ -- 4, Ἔπει- 
ταὶ τὸ συμφέρον δεύτερον. -- 5. Παρτυρίου] τὸ “μαρτύριον οὐδε- 
τέρως μόνος ὁ Θουκυδίδης λέγει. --- ὃ, Σπανιωτέρα] τὰ γὰρ καλὲ 
καὶ. χρήσιμα ὅπάνια γ τὰ δὲ χερείονα νικᾷ. --- 9. μεῖς. ἂν πρὸ 
πολλῶν χρη ὅτων --- ---Ἴ ἀντὶ πολλῶν αν» ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι», 
ρημάτων ὑμᾶς ἐλέσϑαι νομίζω. 

(δρ. ΧΧΧΊΠΙΙ, δὲ ὑμῖν. Β6Ρ. 
(2) δὲ καὶ ὑμῖν. 

ἐξυντυχία. αῖ, Ἡ. ἈΘρ. (6.) 
ξυμμαχία, ἴῃ Β665, ἰφπῖθῃ ξυντυ- 
χία ἴῃ ἸΛΆΥΘ. τῆλ ηὰ ΧΘΟ. βου ρίαπι. 
ἔν ὠμαχία τπᾶτρ. ΕἾΟΥ, ἸιδΥΡ, 
ἴθρΕ, ὕαβο. Τιιβ, 4114: δοοῖε- 

7145 πιοϑέγαξ, πιερεροί!αίϊδ. νά. ποῦ. 
Ἑδαεπὶ νοσδθυῖα ἴῃ ἰἰδάθῃι Πρ τὶβ 
σοηξιξα Υ, τι, 

Πολλὰ τῆς. Ο. πολὰ τῆς. 1π Α. 

πολλὰ τῆς, Ξ6ἃ β -5. η: 

Κινδυνεύοντας. Α, κινδυνεύον- 
τες; ας 8. ες. 

ἹΜετὰ ἀειμν. Μετά ΡΊεπθ βουῖ- 
Ριιπῖ Οδ55. Αἰιρ. Α. Ῥᾷ], Βερ. 
(9.) Οἴγν. γιρο (Ηδδοκ. ΒΕΚΕῚ) 
μετ᾽ ΝΒ. 1, 1, μι. 2918, ες 
οἴΐαπι ὙΠοῖη. Μ. 5, μαρτύριον. 
Καταϑήσϑε. Οοπϊϊοίταν χατα- 

ϑήσεσϑε εἰ παταϑεῖσθε, φαοτιῖπι 
Ροβίοχσίι ΒΕΚΚ, σεσθρίϊ, 1, ποῖ. 

“ 
ῬἊ 

-- Ἐτιμήσασϑε) ἠγορήσατε., --- 

(458. Ατιρ, Ῥδ], καταϑῆσθϑε. Ὑ]ά. 
1,.κ0 Ρ. 220. 

ἹΝαυτικόν τε. ΑΥ. ναυτ. δέ. 
Ζ. Σκέψασθε » τίς εὐπραξία 

σπανιωτέρα. .. ΤΉΘΟΡΒΥ]. Οογυ- 
4411, ὃ. 57. Ἐχροϑβῖϊ, ἈΠοίου, πὶ 
ἘδΌσο. Τὶ ΧἼΠῚ, ΒΙΡ], Οτ. πια]ὲ: 
καὶ σκέψασϑε τῆς εὐπραξίαρ. σπα- 
γιώτερα.““ ὨΚ, 

Ἑῤ. Ῥτο πος 5071: Β', ἤ Βαρεΐ.- 
Ἢ εἰ, αιιοᾶ μτίπιο αἀθρθοῖι εχ- 
δρθοϊδυοσίβ, οομίτον Βεἰβὶς, ΥἹἱα, 
ποῖ. 

Πρὸ πολλῶν, Ῥγυβθροϑβῖϊ, πρό 
τὴ8 οππι ργϑθοθᾶ, ἄν οπι. ϑιι1α. 
εἴ Ζομδγ. ἴῃ Υ. ἐξτιμήσασϑε, 56ἃ 
ἉΡΏΟΘΟΙἘ ῬΥΒΘΙΟΥ ΟΠΊη65 ΠΡΥῸ5 
ΤΡαογά, δεΐαπι ΠΡΟΥ ἀ6 ϑυηϊαχὶ 
ἴα ΒΚ, Απθοδά. ἔ, 1. Ρ. 164. 5. 
ν. πρὸ εἴ τιϑι15 ΣΌΝ νἱὰ. 
ΥΙ, το. 

Ἰπφοςγενέσϑαι. Μως;" ἐς τΝ 
προργενήσεσθαι.. ᾿ς 



ἌΝ ΚΕΦ. λγ. 

πάγγελτος, ἄνευ ᾽ 
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ἄνευ κινδυνῶων καὶ ϑαπάνης. διδοῦσα ἑαυτὴν, 
καὶ προςέτι φέρουσα. ἐς μὲν τοὺς πολλοὺς, μόῤᾳ ὦ οἷς 
δ᾽ ἐπαμυνεῖτε, χάριν, ὑμῖν δ᾽ αὐτοῖς, ἰσχύν. "ἐν τῷ 

“ταντὶ χρόνῳ ὀλίγοις δὴ ἅμα πάντα ξυνέβη, καὶ ὁ ὀλίγοι 
ὅ ξυμμαχίας δεόμενον, οἷς ἐπικαλοῦνται, ἀσφάλειαν καὶ κό- 
ὅμον οὐχ ἧσσον διδόντες ἢ ληψόμενοι παραγίγνονται. 8. 
Τὸν δὲ πόλεμον, δι ὅνπερ χρήσιμοι ἂν εἴημεν, εἴ τις ὑμῶν 
μὴ οἴεται ἔσεσθαι, γνώμης ἁμαρτάνει, καὶ οὐκ αἰσϑάνε- 
ται τοὺς Δακεδαιμονίους φύβῳ τῷ ὑμετέρῳ πολεμησείοντας, 

10 καὶ τοὺς Κορινθίους δυναμένους παρ᾽ αὐτοῖς, καὶ ὑμῖν 

ἐχϑροὺς ὦ ὄντας, καὶ προκαταλαμβάνοντας ἡμᾶς νῦν ἧς 

4: Ἐπ’ 
τοῦ, οὐδὲ “γὴ διὴ (97 

Ἰ εὐδοξίαν. (4ὖγ.}. --Ἠ 4. ἘΞ Ολίγοις δὴ ἅμα] ἀντὶ 
ρος" ἦ ὀλίγον οἱ παῖδα. (4“ὑγ. ἹῬοστγ.) -- 

δ. οἷς ἐπικαλοῦνται! ] οὔρ ἐπάγονται πρὸς συμμαχίαν (1. 4 -- 
Δ΄ 

κοδύνων. Τα (55, ΑἸ, Κη. 
Α. Ο. Ἑ. Ῥα1. τὲ, νδξ. Ἡ. Βεσ. 
6,) οοὐ, Β45. Γι διγ, πη, τᾶ τ τε: 
Ἰ6ΡῈ. Ψ11, Ἡδβδρῖς. ΒΕΚΚΟΥ͂ 

8ο κινδύνου. ; 
΄ 

"Αρετήν.. τ ἸΜαυμδῶν, [ῥΡ. 70. 
," ρετὴ, ἀνεὶ τοῦ εὐδοξία. Θουκυ- 
δίδης ἐν πρώτῳ.] ϑιυιϊα.“. ΥΥΑ558. 

᾿ Αὐά, ΒεκΚκ, Δπροθᾷ. Ι..}- 446: 
ο᾽ ῬΠαν, ε 

Οἷς δ᾽ ἐπαμυνεῖτε. Ψ Ῥεγδρο- 
ΞΊΣΟΡῃ. καὶ ἀρὰ (Βδδοκ. Βδβκκ.) 
δέ Ξὰ Ἐ (455. Δπρ. Α. 
Ῥ, ῬΑ]. Ο. γἱά. Ἑατταρ. βοτίρί. 
᾿ἀἴδοτερ, Ῥεῖ, Ῥυβθίεγθα 
᾿Ψψεῖται. κ 
͵ Παντί. (4:5. Ἀπρ. ΟἹ. επ: Α. 
Β. Ἕ. (ἴῃ χυο παντί 5. ν. 8], 
τηδη, βοσίρί,) Βατν. ΑἹ ά. ΕἸοσ. οᾶ, 

“Ὦ (ποπ δηΐθηι οοά, Β45,, 4 
παντί ᾿ξοομμαῷ ) ππᾶτρ, ϑίθρῃ. 

ἕν: γαυϊραίαπι Ἰατογρτείβίαν 
ψϑ ἐκ οπιπὴ πιεπιοτία, γιά. 
ῃηο.. 

αι, Ἡδπο νουδὶ 
ξουτηϑτα 
γἱπά, Β. Βανι. ΑἸά. ἘΠῸσ. ρτὸ 

᾿ΜΏ]5. (Ποῖ, ΒΕΚΚ.) παραγίτοντ.. 
ν]α, Ῥαγσαρ, δουρί, ἀἴδος,. 

ἐπαμυν 

ἀφάϊπιιϑ 6.6. Βαε5, Οὐ. 

8. 4 ὄνπερ. 6. Η. δὲ ὅπερ. 
Ἄπρ, ῬΩ], διόπερ, 568 ἴηι 10" 
ταᾶη. Ὑ66. ᾿Ἔπιοπά. δι᾽ 
Ζιόπερ 568 δι᾽ 
οἵ αΐ, 

Νὴ οἴεται. Ψἱπᾶ. οὐκ οἴεται: 
᾿ Φόβῳ. Ἑ. φόνῳ. 
ΠΠολεμησείοντας. ,.ὄ Δ5π. ϑιι14. 

ἦμῃ πολεμησείειν, εἴ ΘΧρ]. πολεμι- 
κῶς ἔχειν. νἱὰ. 1], ξ΄. 57. Ἐπιστ δ! ἢ. 
11. Βαε5. οᾶ. 55. 7. εἱ Ματοθ πη." ς 
ὙΥΑ55. Ααὰ, Ῥῃοῖ, Ρ. 528. δὲ 
ῬΠδνοΥ, 8. ν. ἅ. (αξ, Τηῖὲ. Μόοοσ- 
Ῥ- 14) 
Παρ᾽ αὐτοῖς. ΟἸ᾿πι πὰρ ,αὖ- 

τοῖς, χιιοὰ πιᾶ16 ἱπιεγρσχδίβρϑπη- 
ἸΏ Οοτίπη]ίος Ρετ ὃ υαἰϊάο». 

ὅνπερ. 

ὅπερ οἰΐατα. 11. 

- Οοπῆτγπιαπέ δἰϊαιιαπέιπι παπο ν]- 
. τ οβαπι βουϊρίασαπι ἄϊιο. ῬΑΥΥ.» 
«αὶ παρ᾽ ἑαυτοῖς 5ογίριιηΐξ, 564 
ἴπ απὸ Θοτιηι, Β.. δὰ πιᾶτρ. δά- 
ποίατατ γρ. παρ᾽ ἀντοῖς (ἀπθίαηι, 
τιἴχιιπι Ρ 6. ΙΘΏΘΗΙ 81 ΡΘΥ ΔΞΡΘΙ ΠῚ). 
ῬεΣ Ἰσπαπι βρίγίξιιηι ρσοποιπεπ. 
φουϊριιηΐ (455. Αὰρ. ΟἹ. μος. Ο. 
Ψ:πά, Ατ. Ομ υ, Τὰ. Οο111. Ηδδοὶς, 

ΟΒΘΚΕ, ΟΣ, 11, 29. 
Προκαταλαμβάνοντας ἡμᾶς. 

νἱηά. ΑΙά, ΕἸοτ. Βα5. προκ. ὑμᾶς. 
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τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρησιν, ἵνα μὴ τῷ κοινῷ ἔχϑει κατ᾿ κυ- 
τῶν μετ ἀλλήλων στῶμεν, μηδὲ δυοῖν φϑάσαι ἁμάρτω- 
σιν, ἢ κακῶσαι ἡμᾶς, ἢ σφᾶς αὐτοὺς βεβαιώσασθαι. 4. 
ἡμέτερον. δὲ αὖ ἔργον προτερῆσαι, τῶν μὲν, διδόντων, 
ὑμῶν δὲ, δεξαμένων τὴν ξυμμαχίαν, καὶ προεπιβουλεύευν 
«αὐτοῖς μᾶλλον ἢ ἀντεπιβουλεύειν."“ 

“(Ὅτε καὶ δικαίως δέξονται σφᾶς καὶ οὐ παραβήσονται τὰ ταῖς 
μητροπόλεσιν ἐς τὰς ἀποικίας νόμιμα.) 

λδ΄. ,Ἣν δὲ λέγωσιν ὡς οὐ δίκαιον τοὺς σφετέρους 

.1. Τῷ κοινῷ ἔχϑει] τῇ κοινῇ ἔχϑρᾳ, ἤγουν ἵνα μὴ κοινοὶ ἐχϑροὶ τῶν 
᾿Κορινϑίων γενόμενοι. (1. Α4ὖγ.) ---΄ ὁ. Μηδὲ δυοῖν] λείπει ϑάτε- 
φον. ἐν ὑπερβατῷ δὲ ἡ σύνταξις. ὁ δὲ νοῦς τοιοῦτος, μηδὲ ἀπο- 
τύχωσι δυοῖν ϑατέρου, ἢ φϑάσαν ἡμᾶς κακῶσαι, ἢ ξαυτοὺς βε-- 
βαιώσασϑαι. .---- 4. Προτερῆσαι] προλαβεῖν, προέχειν, τὰ πρωτεῖα 
"λαμβάνειν. (Αὐγὴ --- Τῶν μὲν] ἡμῶν δηλονότι. 

᾿γμετέραν. Αγ. ΟἾγ. ΑΙά, ἡμε-, 
τέραν. : 
᾿ ᾿ἘἘπιχείρησιν. ΑΥτ. ΟἸχ, Ἠδη. 
πιᾶτρ. ϑίθρμ. ἐγχείρησιν. Β. ἐγ- 

«χείρεσιν.. 1π ἈΘρ. (.) ἐπε 'π 

᾿ ἐπιχείρησιν δὰ εγ εἴδποίοπαιπι 
ογδϑιι 6ϑβῇ. 

Ἔχϑει οπι. εμ. 
Κατ αὐτῶν. Διιρ, Καῖ. Τί, ΟΥ. 

Ὦ. 1. Γαυχ. Ἐς ΕἸοΥ. κατ᾽ αὐτούς. ἡ 
ῆ ΞΡ 0.855. Αὕπρ. ΟἹ. Βερ. (6.0) Η. Ηΐα- 
ἼΤΩ Εἰ. απο ὡν 58. οὐς, εἴ ἴῃ Ὦ. 
Ι. δὰ πιᾶύξ. 8]. τῶϑῃ. γρ. κατ᾽ 
αὐτῶν. Νὶά. ποῖ. 

“Μηδέ, Τὰ στ. μή; εἰ δέ 5. ν, 
Ζυοῖν. Ῥοκξὲ πος νοοϑ}. ἕν εχ- 

οἰάϊθθθ βυβρίοαραίασ ϑομδοῖ, δὰ 
Τι8πι|0.: Βοβ. Ρ. 184: Δὲ νἱά. ποῖ, 
Ἰρβυσμι δυοῖν ΡΕΥ ὁ 5ουραηΐ ὃ- 
"χα ΘΧΘΠΊΡΙΑΥα ἐυρὶ5 Ἐχβουρία 
δῖα Ὑ7α55., ᾿ϊεπᾳιθ οοἤά. ο- 
ὙΠ 165 ρΡΥδοῖθε ΟἾγ. εἰ ἔογέβϑϑδβ Α. 
Ἐ᾿, ἀ6 σιογαπι δουρίιγα ἰθοεῖ 
Θαῖ. νά. 1. 1. Ρ-. 224. Αριιὰ 
Ὥιϊκ. Οολ], εἰ δδοκ. δυεῖν 

᾿(ρδγ ξ}). ᾿ 
᾿ ἫἩμέτερον --- ἀντεπιβουλεύειν. 
 δθο νεῦρα οὐπὶ Βεϊδκῖο οἵ 

᾿Βδίδτο, «πὶ 1ΠΠπ|πὶ δϑααϊζν, ΥῈ -᾿. 
τ} δὰ πος οϑριιΐ, εἴ, υὐ γ85 ἀο- 
ςοῖ, οὑπὶ νυν. ἣν δὲ λέγωσι, σαραϊ. 
τποντς ἀδβουῖρδὶ.“( ΟΟἾΥΤΙ, 

᾿ 

τ Προεπιβουλευ 

Ἡμέτερον: Τα 855. 6]. Α. Ο. 
Ἐ, Βερ.. (6.,) .Ξ6ἀ μἷς 6Χ δπιθηβ,) 
Η. γαῖ. 1. Ταὰγ, Ὑἱπα,, απιο5 
᾿δϑοιεΐ βιιθλβ ΟΡ γευρα τῶν μὲν 
- ὑμῶν δέ, 4ιδ6 ΠΙυα ἡμέτερον, 
αυοα ἀε σοτουγδοῖβ' εὐ ΑἸ μθηΐθη- 
Ξ]ΡῸ5 βίπι 1πι 6 Πρ παάιϊπι, 6Χ-- 
ῬΙσδηξ, Ψαϊρο (εἰ. Ηφδοῖ,} ὑμέ- 
τερον. ΒΘΚΚ,, βίσαξ ποβ, θαι θυ, 

4Ὲ αὖ. δες εβὲ ϑβοτίρεινα 

ἀτ5 101] 6 η] σαι γ8η. Α. Ἐς ἐχ- 
πίροηὶ δ᾽ αὖ. ΑἸξογαίΐγαμι Πᾶ-- 
Ῥοηὶ οἰΐαιι Ναὶ. 1᾿. 1δπχ, Ψὰ]- 
οβ8ῖα Θχομαρίατία ροϑὲ δέ ἱπίοτρο- 
πππΐ γ᾽), δὲ ἱπ Ὁ, 1- εχ γ᾽ αὖ 
οοτίαμα οδὲ γοῦν. Πβη, ὑμέτερον 
᾿4Δϑηναῖοι ἔργον. 564 «αϊ ῥυϊπιῖ-- 
Ἔὰς οοαΐοθπι θχδύανεζεῖ, βραίλατι 
νδσααπι το] αιθτδῖ, 1π αὰο ἀε-- 

᾿ἀπᾶβ δαῖτ οχ σοπίβοξιγα, τ νΐ - 
ἀρίιγ, βουίρϑὶς ᾿λΔϑηναῖοι. Ἐδηοκ. ΄ 

᾿ Ἷ ΓΟ ΓΝ νη} 

πα! ραΐαμπι χαιϊπαμ, ΒΕΚΚ, δ΄ αὖ 
ΤΘΟΘρΙΐ. αν 

"εἰν --- ἀντεπιβου- 
λεύειν. ,., Γατιάαὲ Ηδυπῖοϑ. περὲ 
μεϑ'. δεῖν. Ὁ. 566. Ἰηΐον ῬΙατα πα- 
οισώσξως Βχοπιρ[8.“Κ ΛΒΒΈΒΟΗ. 

Αὐτοῖς. ΟἹ. εἰ Ὑεπ. Ὁπι. 
Ολρ. ΧΧΧΙΥ, Σφετέροῦς. Δι- 
ἴεα σι δῖ. ἐστυσες ΟΝ 

-ὟἊἋἝΝ 
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ἀποίχους ὑμᾶς δέχεσθαι. μαϑέτωσαν ὡς πᾶσα ἀποικία, 
εὖ μὲν πάσχουσά, τιμᾷ τὴν μητρόπολιν, ἀδικουμένη δὲ, 

ἀλλοτριοῦταν" οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ δοῦλοι, ἀλλ ἐπὶ τῷ ὅμοιοι 

τοῖς λειπομένοις εἶναι ἐκπέμπονται. 9, ὡς δὲ ἠδίκουν, σα- 
δ φές ἐστι" προκληϑέντερ γὰρ περὶ Ἐπιδάμνου ἐς χρίσυν, ἰδὲ κεφ. 

᾿ς φολέμῳ μᾶλλον ἢ τῷ ἴσῳ ἐβουλήϑησαν τὰ ἐκγλήματα μεν 

τελϑεῖν. 

ξυγγενεῖς δρῶσιν, ὥρτε ἀπᾶτῃ τε μὴ παράγεσϑαι ὑπ᾽ αὖὐ- 

τῶν, δεομένοις τε ἐκ τοῦ εὐθέος μὴ ὑπουργεῖν. ὁ γὰρ ̓ 

10 ἐλαχίστας τὰς μεταμελείας ἐκ τοῦ χαρίξεσϑαι τοῖς ἐναν- 
τίοις λαμβάνων, ἀσφαλέστατος ἂν διατελοίη. ““ 

ἴοει οὐδὲ λύσουσι τὰς Δακεδαιμονίων σπονδὰς, καὶ ὅτι γὲ) εἶ 

- μὴ βοηϑήσουσι ὀψίαν», ἄδικα πράξουσι.) 

λε΄... τρῦ δε δὲ οὐδὲ τὰς “ακεδαιμονίων σπονδὰς, 
δεχόμενοι ἡμᾶς, μηδετέρων ὄντας ξυμμάχους. 2. εἴρηται 

λδ΄. 1. “Μαϑέτωσαν ἀμαϑεῖς γάφ εἶσι, διὰ τὴν ἐνοῦσαν αὖ-- 
τοῖς πονηρίαν. πο; ἘΠ μὲν πάσχουσα) ὑπὸ "τῆς μητροπόλεως. 
(λ. ἀν Σ ὩΣΥ 13: Ὅμοιοι τοῖς λειπομένοις] ὁμότιμοι τοῖς ὑπολει- 
φϑεῖσιν ἐν τῇ μητροπόλει. (1. Αὐγ.} --- 4: ᾿Ηδίκουν οἱ Κορίν- 
ϑιοε. (λ. αὐγῇ - Σαφές ἐστι] προείρηται. --- 5. Προκχληϑέντες 
γάρ) τ κν πιάατ (Δ. .4ὐγ.--- 6, Τῷ ἴσῳ] τῷ νόμῳ καὶ τῷ δικαίῳ, 
παρ᾽ οἷς ἡ ἰσότης. (λ. Α“ὖ ἘΣ 15-- Ἐγκλήματα, μετελϑεῖν) κολάσαι. (λ- 
“4ὐγ.) -- "ρ. Ἔκ τοῦ εὐϑέος} γνώμῃ. (4ὐγ. -- Ἐκ τοῦ εὐϑέος 
μὴ ὑπουργεῖν Ὁ ἀσκέπτως μὴ ὑπηρετεῖν. - Ὁ γὰρ ἐλαχίστας τὰς 
μεταμελείας --- -- διατελοίη] ἀντὶ τοῦ, ὁ μηδ᾽ ὅλως λαμβάνων μετα- 
ΜΝ ἐκ τοῦ χαρίξεσϑαι τοῖς ἐχϑροῖς ἀσφαλέστατος ἂν δια- 

2. 18. Εἴρηται γὰρ ἐν αὐταῖς] δητὸν καὶ διάνοια. τὸ μὲν 

Πᾶσα ἀποικία εὖ μὲν πάσχου- 
σα. Α. πᾶσα μὲν ἀποικία εὖ πάσχ- 
. Οὐ γάρ. ΟἹ. Ατ. δύδὲ γάρ. 
ὙΑ}1Ἃ : πέφιεε ετιΐπε..ς 
“Ὅμοιοι. (655. Απρ. ὁμοῖοι, αἱὶ 

ἀρλίω, Ῥεγρεῖπο δχμίρεΐε, ὙἹά. 
1. κι. Ρ. 215. 56 

ὦ. Ο, (9) ἼΩΝ νοσοπὶ βἴα- 
ΓΝ Ῥοβὲ ὅμοιοι, [)8π. Μοβαι. 

Ροβὲ ἐκπέμπεται. (εἴ 5ου-- 
Ῥἴιππι Βαρεπὲ ρτοὸ ἐχπέμπονται) 
οοἸ]]οσδηΐ, 

᾿Ἐκπέμπονται. ΜοΞαα, ΑΥ. ΟἸ τ. 
θδπ. Β. τιᾶγρ. ϑίεριι. ἐκπέμπε- 
ται, εχ φουτ. 
3 Ἐβουλήϑησαν τὰ ἐγκλήματα. 

Ματρ. ΒίοΡἢ, ἱτϑηβροηί!. τὰ ἐγκλ. 
ἐβ. Ἔβ. Ῥετ ξ ρχο ἠβ., αυοὰ 
γυρο πἷς ἸορίτοΥ,, υθοὶρὶ ᾿ι556- 
χυπὶ (655. ἀπρ,. γδη. Δ, α. Ραϊ. 
1ι, γαῖ. Βερ. Οὐ. Τδυχ. νἱμά. Ὁ. 
ΜΙά, 1. χ..}. 226. 

38. Τι τεχμήριον. Τι οπι. ΑΥ̓͂. 
᾿ἡπάτῃ τε. Τε δρεϑῖ Αὐ, ΟἿ. 

δα. ". 
Παράγεσϑαι. Αἰβ. Π. παράγε- 

σϑε, φυοὰ 1π 1110 οπιρηκαῖιτη. 
Εὐϑέος. Τιαυτ. εὐθέως. 
Οαρ. ΧΧΧΥ. “Μηδετέρων. ῬαΪ. 

μηδ᾽ ἑτέρων. Ματξ. ϑίερῃ. οὐδὲ- 
τέρων. - 
Ἅ. Εἴρηται γάρ. Ἂν. εἴρηται δέ. 

χη. 

8. καὶ ὑμῖν ἔστω τι τεχμήριον ἃ πρὸς ἡμᾶς τοὺς γ᾽ 
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ψὰρ ἐν αὐταῖς, τῶν Ἑλληνίδων πόλεων ἥτις μηδαμοῦ 
ξυμμαχεῖ, ἐξεῖναι παρ᾽ ὁποτέρους ἂν ἀρέσκηται ἐλϑεῖν. 

8. καὶ δεινὸν, εἰ τοῖςδε μὲν ἀπό τε τῶν ἐνόπόνδων ἔσται 
πληροῦν τὰς ναῦς, καὶ προρέτι, καὶ ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλά- 

υΐ ἕη δος, καὶ οὐχ ἥκιστα ἀπὸ τῶν ὑμετέρων ὑπηκόων" ἡμᾶς ὅ 

τῆς ἄλλοθέν ποϑὲεν ὠφελείας " εἶτα ἐν ἀδικήματι ϑήσον- 

ται, πεισϑέντων ὑμῶν ἃ δεόμεϑα. : 4. πολὺ δὲ ἐν πλείονι 
αἰτίᾳ ἡμεῖς μὴ πείσαντες ὑμᾶς ἕξομεν. ἡμᾶς μὲν γὰρ κιν- 
δυνεύοντας καὶ οὐκ ἐχϑροὺς ὄντας ἀπώσεσϑε, τῶνδε δὲ 10 
οὐχ ὅπως κωλυταὶ ἐχϑρῶν ὄντων καὶ ἐπιόντων γενήσε- 
όϑε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς δύναμιν προςλα- Ἷ 
βεῖν περιόψεσϑε, ἣν οὐ δίκαιον, ἀλλ᾽ ἢ κἀκείνων χω- 

τνίλύειν τοὺς ἐκ τῆς ὑμετέρας μισϑοφόρους, ἢ κἀὶ ἡμῖν 

᾿ 

δὲ ἀπὸ τῆς προκειμένης τε ξυμμαχίας εἴρξουσι, καὶ ἀπὸ 

δητὸν ὁ ἀοτδν, τὴν δὲ διάνοιαν ὁ Χορίνϑιος. - “Ξ 5. ̓ Απὸ τῶν 
ὑμετέρων ὑπηκόων) κολακεύει λανϑανόντως τοὺς ̓ Αϑηναίους, ῆ ἐν 

: ὑποστιγμῇ; ἢ εἰρωνικῶρ. -- ἹὙπηκόων] πολλάκις γάρ τινες διὰ 
πενίαν ἐμισϑοφόρουν, χαὶ κατὰ τῶν οἰκείων ἐστράτευον. :λέγει δὲ 
περὶ Παλέων τῆς ,Κεφαλληνίας, οἵτινες ᾿Αϑηναίων. ὄντες ὑπήκοοι 
Κορινϑίοις συνεμάχουν, --- 11. ᾿Επιόντων) καϑ᾿ ἡμῶν. (1. “Αὐγ. --- 

Ὁποτέρους. Πδη. ὁποτέροις. 
᾿Αφέσκηται. ΙΑ. εὑρίσκηται. 
8. Δεινὸν εἰ. Ὦ. δεινὸν ἐν, 5. 

Υ. 684. πιδ1, εἰ. 
᾿4πό τε, Β. ὑπό τε. 510 Ῥ.]10 

Ῥοβί ρτὸ ἀπὸ τῶν Ὦδη. ὑπὸ τῶν. 
Ἡμᾶς δέ. ἘΠῚ δε Ἐπ{ῈῸ- τ ἢ 

νίοι. ὑμᾶς δέ. Ο. εἰ α. ἡμᾶς, 

ξ6α ὗ 5. ν. 
Προκειμένης τε. Ἐ΄. οπῖ. τέ, 
Εἴρξουσι. 10. εἴρξουσι. ., Οὐ 

ΤΠι564 1181 8116 7, Ῥ]ΘΥ ΠῚ 4116 ΘΠ - 
56 μ 16 περι γαῖϊ, οἱ Ῥᾷ]." ΒΕΚΚ. 
«αἱ 5ΕΠΊΡΟΥ ΔΒΡΘΥ πὶ ΘΧΒΙρϊέ, 
ΜΙ. ἰαπιθὰ 6 Αὐῇ. οὐἱΐ, 6. 12. 

Εἶτα. Δηΐα πᾶῆσ νοσθπὶ 8111 
ῬΊδθηθ, 4111} πιῖπιιθ ῬΊΘπ6 ᾿πίθσ- 
Ῥαπηρβιπί, ΨΙὰ, ποῖ, 

Πεισϑέντων ὑμῶν. Ὦ. ὑμῶν ἴῃ 
ταΥΡ. Βα θῖ εαὰ. ῃϊϑῃ. 

4, ᾿ἀπώσεσϑε. Βατ. ἀπώσεσϑαι 
αὐ τποχ γενήσεσϑαι. 
᾿Τῶνδε δέ. 1. οτι. δέ. ̓όάρνον, 

τῶνδε καί. ᾿ 

᾿Εχϑρῶν ὄντων. Ὄοντων Ὧι. 
ἷη τηϑΥρ. 166. πι8η. 50 ]ρίηι 
Βαρεῖ, Μοβαι. δὲ ", οὐαὶ, 
ἵΜ416, δὶ Ἰερῖθαν 1 ἴπ ορροδβιῖῖο 
τὴρθθῦο ἐχϑροὺς ὄντας. 

Καὶ ἐπιόντων 46. ΟἹ. επ. Ὑἱπηά. 
Μα]ε, αὐ ἀοοοῖ οοποἴ πη 85 βετ- 
ΠΊΟΙΪ5., κινδυνεύοντας καὶ οὐκ 
ἐχϑροὺς ὄντας --- ἐχϑρῶν ὄ ὄντων 
καὶ ἐπιόντων. 

᾿Δλλὰ καί. Βιος. (6) Ομ]. καί. 
Ὑμετέρας. Ὑἱηά, ἡμ. 
Προφλαβεῖν. ΝΟΥ προςλαβεῖν, 

βεα προλαβεῖν Ν 41] Ἰοδσὶςϊ (,,.νδεὦ 
εἰΐατ Ῥταετερέοτεϑ τεϑδίν ΤΉ 

υἱγίμη 6556 πιερίἱρείϊδ, ψιᾶφ πε-- 
Μασ ἀεδεί 8 Ρ} ΤΩΕΤ ἱρὲ 51-- 

πέγε.". 46) Μογμπι β64ιι. εἰΐδπι ρα- 
δὶπᾷ(ςο. 57.) Πα, πο π Βοος, 5ουΐ- 
Ρίαπι εϑὲ, εἰ ἃ ΘΟ ΒΟ] αδὶθ ἃ5πηο- 
δοϊτογ. “ἐς ΘΤΈΡΗ. 

Τοὺς --- μισϑοφόρους. ὙΙηα. 
Αὐ, ΟΠ γ. Μοη. πῖᾶυρ. ϑίθρῃ. τὰς 
- μισϑοφορίας. φιιοὰ δοχίρετα 
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πέμπειν, καϑ᾽ ὅτι ἂν πεισϑῆτε, ὠφέλειαν, μάλιστα δὲ, 
ἀπὸ τοῦ προφανοῦς δεξαμένους, βοηϑεῖν. 5. Πολλὰ δὲ» 
ὥρπερ ἐν ἀρχῇ ὑπείπομεν, τὰ ξυμφέροντα ἀποδείκνυμεν᾽" 
καὶ μέγιστον, ὅτι οἵ τε αὐτοὶ πολέμιον ἡμῖν ἦσαν, ( ὅπερ 

ὅ σαφεστάτη. σίστις.) καὶ οὗτοι οὐκ ἀσϑενεῖς, ἀλλ᾽ ἵκανοὶ 

τοὺς μεταστάντας βλάψαι" καὶ ναυτικῆο καὶ οὐκ ἠπειρώ- 

τιδος τῆς ξυμμαχίας διδομένης, οὐχ ὁμοία ἡ ἀλλοτρίω- 
σις ἀλλὰ μάλιστα μὲν, εἰ δύνασϑε, μηδένα ἄλλον ἐᾷν 
κεκτήόσϑαι ναῦς, εἶ δὲ μὴ, ὅςτις ἐχυρώτατος ,, τοῦτον ̓ ν 

10 λον. ἔχευν.“ 

(Ὅτι οὐδὲ ἐς πόλεμον ξυστήσονται τοῖφ Δακεδαιμονίοις, καὶ ὅτε 
γε πρὸς τοῦτον ἡ Κέρκυρα λυσιτελεστάτη ἔσται.) 

ἃς. ,, Καὶ ὅτῳ τάδε ξυμφέροντα μὲν δοκεῖ λέγε- 
σϑαι, φοβεῖται δὲ μὴ δ αὐτὰ πειϑόμενος τὰς σπονδὰς 

ι. ΜΜάλιστὰ δὲ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς] ἢ προφανῶς, ἣ λάϑρα" μά- 
λιστα δὲ φανερῶς. -- 3. Βοηϑεῖν) λείπει τὸ χρὴ, ἕνα γένηται, 
βοηϑεῖν χρή. (λ, «4ὐγ.) -- 8.5: ᾿γπείπομεν) προείπομεν. --- 7, 
Ἣ ἀλλοτρίωσις] ἡ στέρησις. --- 9. Φίλον ἔχειν) κατὰ κοιψοῦ τὸ 
δίκαιον. 

λ5. πε πῶν ὅτῳ τάδε ξυμφέροντα --- --Ἴ ἀγτίϑεσις ἀπὸ τοῦ ). δια 

οἰϊαηῖ. νοϊαΐε Ἰργδυῖι5 οοᾶ, Α,; 

Ἷμ {0 ροὺς 8. Υ. Ἰερίτωτ. 

Καϑ᾽ ὅδ, τι. ει. ὅτα. τί. 
άλιστα δέ. Ο. οοἀ, Β45. ἸΠΔΥΘ. 

ΑΙὰ. Ψίη, μάλ. δή. 

“Ὅπερ. Βα5, 6. Τα, ὥςπερ. 
Καὶ ναυτικῆς. Ἐ' σ. (2) οπῖ, 

καί." . 
Ζιδομένης. Ἐ. ἀιϑάνες. 

“ἁύνασϑε. Ῥαὶ. δύναισθε, φυσᾶ 
5. Ὑπείπομεν. Α. 8.0» κύει: 

πομεν, ᾳυοΐ, 0 πο] θη εϑέ, τ 
Οτι --- βλάψαι. ̓, , {Πρίδη, πη 

Αὐραπ. ΟἸγπη, α΄. .Ῥἐπιοβί, “ 
δ. . 685. Ατβ. Α. ὅτι τε οἱ 
αὐτοί, ᾳιοὰ 5ἰπΐ αὐ ργδϑξεγαπε, 
πὰ Αὐβ. ᾿διθη 60, πλθη. τε ροβῖ 
ὅτι, ΞἸΡΘΥΡΟχ.. 

, Τὰ 6885. Απρ. Ἐ, Ἀερ. 
(σὴ ΗΟ αι. Βδβ, οοα, Τνλπγ, πα, 
Ατ Ὥδη. ". Βαγ. Α]4. ΕἸου, Βδϑ5.: 
«εἀ. Οοηδτηιδς. παπα βουὶρίπγδιη 
5046 5. μεταστάντας, « τὸ Οοτ- 
ΕΥχδΘῖ, ποῖ διιΐθη, ΑἸμθηΐθηβοβ 
Ἰεσία. 8ὶ ἴυΥ. Α᾿ πολέμιοι 
μέν, εὐ 5,.ν, ἡμῖν. Νυφο ὑμῖν. 
δίιαίϊτηι οὗ, ἠοῖ, , 

χὰ οἱ 5. 

τ τελβιῆ ἐν νελόιον 

χυρώτατος. Τία (455, (]. Βδρ.:, 
ΓΕ 88. Αἄτ΄. Ομγ, Πδη, τπϑυρ, 
ϑίθρῃ, οἱ 1 τὶ ροϑβὲ Βακοτῖ οὐϊές: 
0111} οχοθρίο Β),, 41 ὠχυρώ- 
τατος οἱ ξ 5. ὦ Εδ86. τι8}.. Ἀαροῖ. 
ΑἸὰ, ΕἸογ. δᾶ, Βας. ὀχυρώτατος. 
Ψὶα, ποῖ. ἡ 

(δρ. ΧΧΧΥ͂Ι. τάδε. Οτ. ταῦ- 
ν. τάδε. Ὁ ἀϊδβο ὰπο 

᾿ργασίιπι Ῥσομοσηθη ὅδε νἱάδ- 
ΤῊ15 ΥΌΤΒΙΙ8 ο, 42. 42. "δὰ 

᾿ Φοβεῖται. Ὦ, φοφεῖται, β 5. Φ 
εδά. πηδη. 

Μὴ. δι᾽ 
αὐτά. 

αὐτά. Ὥκη, μηδ᾽ 
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λύσῃ, γνώτω τὸ μὲν δεδιὸς αὑτοῦ, ἰσχὺν ἔχον, τοὺς ἔναν- 
τίους μᾶλλον φοβῆσον, τὸ δὲ ϑαρσοῦν, μὴ δεξαμένου, 
ἀσθενὲς ὃν, πρὸς ἰσχύοντας τοὺς ἐχϑροὺς ἀδεέστερον ἐσό- 
μενον καὶ ἅμα οὐ περὶ τῆς Κερκύρας νῦν τὸ πλέον ἢ 
καὶ τῶν ᾿ἀϑηνῶν βουλευόμενος, καὶ οὐ τὰ κράτιστα αὐ-ὅ 

ὡ » οι. Ἃ ᾿] ᾿ , "τ ᾽ 
ταῖς προνοών, ὃτ΄ ἂν ἕς τὸν μέλλοντα καὶ ὁὅον οὐ πᾶ- 

ρόντα πόλεμον, τὸ αὐτίκα περισκοπῶν, ἐνδοιάξῃ 'χωρίον 

καίου, ἣν λύει τῷ συμφέροντι. --- 1. Τὸ μὲν δεδιὸς αὑτοῦ --- ---Ἶ 
τὸ μὲν λῦσαι τὰς σπονδὰς, δεδιὸς ὃν, 

, ι ς »" ΄ 
οβερὸν ἣν τοῖς Μάκωσι" 

τὸ δὲ μὴ λῦσαι, ϑαρσοῦν, ἀδεέστερον ἦν τοῖς αὐτοῖς. τὸ λῦσαι 
τὰς σπονδὰς, τοῦτο τὸ φόβον ἐμποιοῦν, τοῦτο οὖν τὸ κατάφο- 
βον ἰσχὺν ἔχει, ἡμῶν ἐν τῇ συμμαχίᾳ προςλαμβανομένων" τὸ δὲ 
ϑαρσοῦν καὶ εὔελπι, τὸ μὴ ἡμᾶς προςδέξασϑαι, ἀσϑενὲς ὄν. πρὸς 
γὰρ τοὺς Λακεδαιμονίους, τοὺς ἐχϑροὺς ὑμῶν καὶ ἰσχύοντας, τοῦ- 
τὸ ἀδεέστερον ἔσται: οἱ γὰρ ᾿Αϑηναῖοι, [μὴ] δεδιότες τὴν τῶν 
σπονδῶν λύσιν, οὐκ ἂν δηλονότι ἐδέξαντο τοὺς Κερκυραίους καὶ 

" 3 Ὶ 3 -" Ν Κα 

τὴν ἀπὸ αὐτῶν δύναμιν. καὶ δῆλον ὅτι τὸ δεδιὸς τοῦτο ἰσχὺν 
ἔφερε τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἀπὸ τῶν Κερκυραίων, φόβον δὲ τοῖς Μακε- 
δαιμονίοις. ϑαρσήσαντες δὲ ταῖς σπονδαῖς, καὶ ἀπωσάμενοι τοὺς 

2 

Κερκυραίους, αὐτοῖς μὲν τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἀσϑενὲς ἦν τὸ ϑάρσος 
τοῦτο, ζημιουμένοις τὴν ἐκ τῆς Κερκύρας βοήϑειαν" τοῖς δὲ πο- 
λεμίοις αὐτῶν Πελοποννησίοις ἀσφαλὲς καὶ ἀδεέστερον. --- 6. Ὅταν 
ἐς τὸν μέλλοντα) τὸ ἑξῆς, ὅταν ἐνδοιάξζῃ καὶ διστάξῃ χωρίον προς- 
λαβεῖν εἰς τὸν σχεδὸν μέλλοντα πόλεμον, τὸ αὐτίκα περισχοπῶν, 
τουτέστι τὴν ἐνυπαρχουσαν͵ εἰρήνην. --- Οσονοῦ]) ἀντὶ τοῦ, οὐχ 
ὅσον. καὶ δηλοῖ τὸ οὐχ ὅσον τὸ οὐ βραδέως, ἀλλὰ ταχύ. «“--- 

“Δύσῃ. Δπιδ. ἃ ΤΥ. αι. Ο]. ὕεπ: 
λύσει, 6 μος ΄ιιϊάθηι πι816. 14, 
Ἵα81:}. Οὐ. 8. 5520. ποῖ. φ. Βιιϊξίι, 

ζ. 155. ποῖ. Α. 864 οϑῇ ποὺ οου- 
ἴγα πιούοπὶ ΤΟΥ 1415. 

Αὐτοῦ. Τια Οα55. Ατρ. Ῥα]. ΟἹ, 
σἱμα. δ. ". ὕ8βο. Βα5. ι]ρὸ 
αὑτοῦ. Υἱά. ΒΑτΥ. Ἰεεῖ, ἀἶβοχ, 

Φοβῆσον. Ἐ. φοβῆσαι, ον 8. Υ. 

Τὸ δέ. Δ. ἃ 8. 0. 
᾿Ασϑενές. Α΄ γ 8. ν- 

Ἐχϑρούς. Νοππ δ ἀϊ εἰποῖῖο- 
θπὶ πἴο ροπιηῖ, ποπ ροϑβὲ ὄν, 
56 ποβίγα Ἰπογριι οί 60η-. 
εἰπηϊτα5 δυσοίατ, ἐσχὺν ἔχον --- 
ἀσϑενὲς ὃν --- τοὺς ἐναντίους μᾶλ-, 
λον φοβῆσον --- πρὸς ἰσχύοντας 
τοὺς ἐχϑροὺς ἀδεέστερον ἐσόμενον. 
Ὑἱχ ἀοοίιι ἴῃ δα, ΕἸοχ. Ὑ1ηδΥ, 

οοπίθοῖϊξ πρὸς ἐσχύοντας, τοῖς ἐ- 
χϑροῖς ἀδ. Χμ 

᾿4δεέστερον. Ἀ. 
β6α τουσ. ἀδ. 

Τὸ πλέον. Ἄ. τὸ πλέον. 
᾿Αϑηνῶν. Αγ. Ογ. ᾿᾿ϑηναίων. 
Οὐ τὰ κράτιστα. Β. “οπι. οὐ- 

ϑιδιπι ροβὲ Καῖ. αὐτὸύς. 
“Ὅτ᾽ ἄν. Οὐτ υρίχιθ αὐν᾽ϑῖπε 

(ποι, αὐ νυ]ρο, ὅταν 5ουὶρβουῖ- 
Τήϊ5. ἀρρᾶῖθὲ ρϑυγίϊπι οχ Ἐδυγ. 
βουὶρί. ἀΐβοσ. Ρ. 467. αὐ αμὸαβε εκ 
15, 4υ88 Βαβίθιβ δὰ στορ. (στ. 
Ρ. 827. οἱ ΕἸπι5]. δὰ Επτ, Μεά, 
ν. 185. ἀοσποτγαμηξ, 
“Ὅσον οὐ. Ὁ. Β. Βατ. νεῖξ, δα, 

τηδΥρ. ϑίθρῃ. ὅσον οὔπω. εἰ 516 
Αὐγίδη. Οἷν. ΠῚ, 52. Ψ14, ποῖ. 
Παρόντα πόλεμον, τὸ αὐτίκα. 

Α. παρόντα (τό 5. ν.) αὐτίκα πό- 
λεμον. μος νὰ 

ἀσϑενέστερον, 

᾿. 
| 

΄ 
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ϑορλνβεῖν,, δ᾽ “μετὰ. μεγίστῶν καιρῶν οἰχειοῦταί τὲ καὶ 
πολεμοῦται. φ.᾽ τῆς τε γὰρ. Ἰταλίας καὶ. Σικελίας χαλῶς 
παράπλου κεῖται, ὥςτε μήτε ἐχεῖϑεν ναυτικὸν ἐᾶσαι Πελο- 

ποννησίοις ἐπελϑεῖν, τό τε ἐνϑένδε πρὸς τἀκεῖ παραπέμ: 
δψαι, καὶ ἐς τὰ ἄλλα ξυμφορωτατόν ἐστι. “ 

(Ἐπίλογοι.} 

τ» Βραχυτάτῳ δ᾽ ἂν κεφαλαίῳ, τοῖς τε τ ἐὔβπααι 
καὶ "οὶ ἕκαστον, τῷδ᾽ ἂν μὴ προέσϑαι ἡμᾶς μάϑοιτε" 
τρία μὲν ὄντα λόγου ἄξια τοῖς Ἕλλησι ναυτικὰ, τὸ παρ᾽ 
ὑμῖν, καὶ τὸ ἡμέτερον, καὶ τὸ [τῶν] Κορινϑίων. του- 

ἴοτῶν δ᾽ εἰ περιόψεσϑε γϑ δύο ἐς ταὐτὸν ἐλϑεῖν, καὶ Κο- 

᾿ Ἵ καιρῶν νῦν., εὐτυχιῶν καὶ ἀτυχιῶν" ἢ μᾶλλον καιρῶν 
ἰγάαξεν τοῦ ἀναγκῶν καὶ κινδύνων. --- 6. Βραχυτάτῳ δ᾽ ἂν 

ἐν. οἱ ἐπίλογοι. - Τοῖς τε ξύμπασι καὶ χαϑ᾽ 
Πρισαανς ( ἄσοις τὸ λέγομεν" ἢ δοτικὴ 
τε ἂν οἵ τε σύμπαντες καὶ καϑ᾽ 

ἀδφῶω ; ὋΣ 
χ ᾿Ενδοιάξῃ. Α. ̓ νδοικομς ΤιΔυΥ. 
ἐνδυάξῃ. 
ἔἰυιαῦεαί, τε Ῥε πολεμοῦται. “ 

Τε, ιοὰ νερὸ ἀεεσὶ, ἃ ΒΈΚΚ. 
δὐαϊέπι οτ (855. Ατιρ. ΟἹ]. εη. 
Α. Ο. ΕΒ. 6.-(9) Η. ἊΝ 1, Β. 
Ι. Ταῦτ. Ἑ. ΟἸγ. Βαγ. νεϊὶ, εἀά. 
411, νἹἱά. Του ϑοι. Οτ. Ου. εἀ. 
2. Ρ. 465. πολεμοῦται δα 6 ΠῚ 
πολεμεῖται πιΆ}6 Βοῦρα πΐ Ἐ, (ΠΣ 
οὔ 5. εἴ Θαἀ. γηδῃ.) Ασ. ΟὨσ, Π 8πῃ. 
Ὁ. τπᾶσρ, ϑίθρῃ. 

2. Ὥρτε ἃδ. Ἀ. Ταῦτ. Ὁ. 1. Β. 
{π το πῖδη. βεο. ἃ44.λ Ατ. ΟἿγ. 
δπ.; ἴπ φιογατα πΟπΏ11115 εἴ- 
ἴατα Τ᾽. 38. ἐχοϊάϊε, 
ΡΝ ἐᾶσαι. Δ. ἐᾶσαι ναυ- 

ὅ ἴοις. Τὰ 8, Ῥᾶγ. 6 
βου ρέιγα Πελο- 

» 864, πἴ νϊἀδίυτ, πιοᾶο 
ἐγροιμείδταπε, ΕΥΤΌΤΘ ΡΥῸ Πελο-- 

'Μ τᾶς. ϑυργά 1, χ.᾿ 
Το τε ἐνῶ ᾿ . ΟἾγτ. τότε 

ῦϑεν. Ἔ ὔϑεν διΐατι Ὁ. 2. 
1 ἸΝ ἢ δ᾿ τ». δχ ἰηΐετρτ. 

ὅϊλο. 1 διμο, ἈΝ Δ ΣῈ, 
Ραϊ. ΒΕ. 19.) Η. Ατ. ὅμνς ̓- 

ἀντὶ εὐθείας, ἵν᾽ ἦ, μάϑοι" 
ἕκαστον. --- 7. Μὴ προέσϑαι] 

ψυρο (Ηδδοῖ ΒΌΚΚ.) τἄλλα, 
ΜΙα, 1. κι. Ῥ' 215. 

Ξυμφορώτατον. Οκε5. Απρὶ 
Ψψεη. αι. ξνυμφερώτατον ; 5ϑἃ 
τήδῃ. Υ66. 1η 855," Ὁ ΒΡΕΥΒΟΥ, ξ2 

8. Βραχυτάτῳ δ᾽ ἄν.1. ἄν. 5. νὶ 
8]. πι8}}. 

Τῷδ᾽. Τὶ, Τίατινν τόδ᾽, φιοᾶ 
Βεπεάϊοϊο ΡΙδοιιογαὶ, 

Προέσϑαι. Ματζτρ. ϑΊΘΡἢ, 6. 
ϑομο]ασία, αἱ ν]ἀρίιγ, πρόεσϑε. 
γΙά. ποῖ. Νεο ουδὶι Ἀεΐβκ. ἔσεϑ 
Ῥοβξῖ μέν ἐχοϊ ἴδε ρυΐδηάμηι. 

“Τὸ τῶν Κορινϑίων. Τὰ Ἀερ- 
(6.) Η. Ρ. ϑεὰ τῶν Κορ. ςἴπθ 
τό (6855. Απρ, Α. Ἐ, Ῥα]. 11. ψαΐ, 
Ὁ.Ἑ. Ψυϊρο (Ηδδοῖκ. ΒεκΚκΚ.) τὸ 
Κορ. οπι. τῶν. 

Τούτων δ᾽ εἰ. Ο. Β. 1. (Πῖ6 
5ῈΡ νοῦϑβιι)ὴ 14. Βαγ, ΑΥ. ΟἾχ. 
νεϊξ, 646. τηᾶγρ. ϑίθρῃ. τούτων 
δ᾽ ἕν εἰ. ν]1ὰ, ποι. 

᾿ Ταὐτόν. Ἰῖα (455. Ατρ. Ἁ. Ἐ΄ 
ῬΑ]. τ. Ψαῖ, δἰΐαπι Ο. ἐεβί8 
ΘΟ αΠ1ο, φιιδπαάιδπι εχ μ6ρ. 6π0- 
ἑάϊαν ταὐτό. Οἵ. Τῆοπι. Μ. Ρ. 
854. υ]ρο (ει Ηδ80Κ.) τὸ αὐτό. 
ἸΝοσέγτιην. ρυΐοσ ἐχιραΐς ΒΕΚΚ. " 
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οἰνϑιοι ἡμᾶς προχαταλήψονται, Κερκυραίοις τε καὶ ΠΠε- 
λοποννησίοις ἅμα ναυμαχήσετε᾽ δεξάμενοι δὲ ἡμᾶς, ἕξε- 

τε πρὸς αὐτοὺς πλείοσι ναυσὶ ταῖς ἡμετέραις ἀγωνίξε- 
σϑαι.““ 4. Τοιαῦτα μὲν. οἵ Κερκυραῖοι εἷπον" οἵ δὲ Κο- 
ρίνϑιοι μετ᾽ αὐτοὺς τοιάδε. ἅ 

(5. ᾿ἀντιλογία Κορινϑίων. λζ΄ --- ιγ΄.) 

(38. Ἔλεγχος Κερκυραίων, “Ὅτι οἱ Κερκυραῖοι οὐ διὰ τὸ σῶφρον, 
ἀλλ ἐπὶ κακουργίᾳ καὶ πλεονεξίᾳ οὐδενὸς ξύμμαχοι γεγένηνται!) 

λξζ. , ἀναγκαῖον, Κερκυραίων τῶνδε οὐ. μονον. 

περὶ τοῦ δέξασϑαι σφᾶς τὸν λόγον ποιησαμένων, ἀλλ᾽ 
ὡς καὶ ἡμεῖς τε ἀδικοῦμεν, καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰκότως πο- 
λεμοῦνται, μνησϑέντας πρῶτον καὶ ἡμᾶς περὶ ἀμφοτέ- 
ρῶν, οὕτω καὶ ἐπὶ τὸν ἄλλον λόγον ἰέναι, ἵνα τὴν ἀφ᾽ 
ἡμῶν τε ἀξίωσιν ἀσφαλέστερον προειδῆτε, καὶ τὴν τῶν- 
δὲ χρείαν μὴ ἀλογίστως ἀπώσησϑε.“ 

μὴ ποῦν τ (λείπ. Αὖγ.) -- 4. Ἕξετε ἡ ἰσχύσετε. (λείπ. 
«40γ. 

λζ΄. 6. ᾿ἀναγκαῖον Κερκυραίων --- --Ἴ οὐ μόνον οἱ Κερκυραῖοι 
λόγον ἐποιήσαντο περὶ τοῦ δέξασϑαι ὑμᾶς αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ἤδη ἥψαν- 
τὸ καὶ ἡμῶν, κατηγοροῦντες ὅτι παρὰ τὸ εἰκὸς αὐτοῖς μαχόμεϑα. 
ἀνάγκη τοίνυν ἐστὶ μνησϑῆναι ἀμφοτέρων πρότερον, ὅτι οὐ δι-- 
καίως δέξεσϑε αὐτοῖς, καὶ ὅτε προςηπόντως αὐτοῖς μαχόμεθα" 

Ἡμᾶς. Τὰ Ο. οὐττ, ὑμᾶς. 
. Προκαταλήψονται. ῬΑ]. προ- 

«ἀτειλήψ. , 
Κερκυραίοις --- ναυμαχήδετε. 

Ἡδροῖ βαθο διιοῖου ΡΥ] ἀθ δγηΐ, 
Ρ. 168. ἱ. 1. Απεοάά, ΒΕκΚ, 

Ἡμετέραις. 1Τῖα Οα55. Αδ. 6]. 
Ἀ. Ρα]. 11. Καῖ, Η. Ἀ6ρ. Β. (δα 
Ο. 2) Βαγ. Αὐ. Οἴγ. Α]ά, δα. 
Β45. Ψιρο ὕμετ. ϑἴδαρμαπιβ: 
ἡΙΠμορίταν οἰΐαπι ἡμετέραις, {π|ᾶ6 

ἰδοῆο ΠΟΙ Πιϊηῖι5. ΘΠ ΕἸΣῚ 
ῬΙδοεῖ, τιῦ δ δ ββηβιιβ : γιοσέγωσιεπ 
γιαυΐτγα αὐϊμτποίϊοπε ρίμτες μαδεδί-- 
216.) φιιδιι οἰοπ ἐἰ 18. αἰηϊ εὐ 8. 
γι αἰϊογιεὶ τιοδίγαβ αείυ ἐγ δῖετη, 
φος αἰνιϊεαπίεθ παδίϊεγὶ ἐδδε 15." 
Ῥδοορὶς Ηδδοκ., συγϑιβ ϑργονῖῖ 
Βεκκ.. 

Οδρ. ΧΧΧΥ͂Τ. ,᾿ ἀναγκαῖον --τὖ 

ἀμφοτέρων. 8610], πῃ Ηδτπιορ. 
Ρ. 80... ὙΥΑΒ55. Α. ναγκαῖον οτα. 
ΡΥ. Ἰἴτογα νος, ἀναγκαῖον, Ργὸ 
αὰ ΔΙ ΧΑΥ ΙΒ ᾿ παπὰ ἀπρθῖ6 6]6- 
ἜΡΕΜΕΝ ταδὶ αβοι πὶ ΧΡ γα νο- 
αἷς, ΟΕ, 6. 52. Ε΄ Ροβὲ ἀναγκαῖον 
αὐάϊε ὦ ᾿᾿“ϑηνοῖοι. Ὁἢ 

Τῶνδε ἀε, Α. 
Οὐ μόνον ᾿--- ποιησαμένων. 

δε ᾿ἰδαπᾶδὲ Τιθοαρθη, [,θοιΐ. 
Μοβαιι. ἴ, 1. Ρ. 74. ᾿ 

Ἡμεῖς τε. ΤῈ ἀ6. ΑΥ, 
περὶ ἀμφοτέρων. Ο. παρ᾽ ἀμ- 

φοτ. ἶ 
Τὴν ἀφ᾽ ἡμῶν. Ῥτο ἀφ᾽ 1. 

ἀμφ᾽, 56 μ 46]. ἴῃ. Ὦ. μὸς μ 
8. Ὗ, θεν ὮΝ 

2. Φασί. Ὦ. ν 5. ν. 68. 
ἸΏΔΗ, γε 

ΠΣ 



Ἂ γ 

ΔΟΓῸΣ ΚΟΡΙΝΘΊΩΝ. 

ΦΥῊΝ 3. Φασὶ δὲ ξυμμαχίαν. διὰ τὸ σῶφρον οὐδενός πῶ δέ- ἰδὲ κεφ. 
ξασϑάι" .τὸ δ᾽ ἐπὶ κακουργίᾳ, καὶ οὐκ ἀρετῇ, ἐπετήδευ- λβ΄. 8.4. 

. σῶν ν᾽ ξύμμαχόν. τε οὐδένα βουλόμενοι πρὸς τἀδικήματα 

οὐδὲ μάρτυρα ἔχειν, οὔτε παρακαλοῦντες αἰσχύνεσϑαι. 
58. καὶ ἡ πόλις αὐτῶν ἅμα, αὐτάρχη ϑέσιν κειμένη, πα- 

έχει αὐτοὺς δικαστὰς ὧν βλάπτουσί τινα μᾶλλον ἢ κα- 
ἃ: ξυνϑήκας. γίγνεσθαι, διὰ τὸ, ἥκιστα ἐπὶ τοὺς πέλας 

ΚΕΦ. λζ΄. 941 

εἶτα ἐιϑεῖν καὶ ἐπὶ τὸν ἄλλον λόγον. (λ.  ὶ ) - 1. πϑμβοκίαν 
δεὰ᾿ τὸ "σῶφρον --- ἀπο οὐ συνεμάχησαν τινὶ διὰ τὴν σωφροσὺῦν 
(λ.. 20γ.) -- 3. ᾿Επετήδευσαν] ᾿βετεχειρίσαντο. (λ. 4ὑγ.) .-- 
λίσχόνεσϑαι ἔχειν μάρτυρα τῆς αἰσχύνης. (λ. 40γ.) -- 5 Καὶ 
πόλις αὐτῶν --- Ἐπὶ συμβαίνει τῇ γνώμῃ τῶν πολιτῶν" ληστεύοντες 
γὰρ ἔχουσιν͵ αὐτὴν συνεργοῦσαν, ἐπιτηδείαν ἔχουσαν τὴν ϑέσιν 
πρὸς ἄρπαγ ἦν. οὐ γὰρ ἐκπλέουσι ,πρός τινας, μᾶλλον δὲ τοὺς 
πλέοντας, ὑπὸ τῆς βίας τῶν πνευμάτων καταίροντας, δέχονται καὶ 
διαρπάξουσιν. εἶτα δικάζουσιν αὐτοὺς, ὡς δίκαια δηλαδὴ πεπόν- 
ἅγασι. καίτοι γε οὐ προκάϑηνται εἰς τὸ δικάξειν᾽. συνϑήπῃ, ἤγουν 

ἐν τούτῳ γί: συμφωνίᾳ. τὸ δὲ ὅλον, αὐτοὶ ,ἀδικηταὶ καὶ πριταί. 
γνεται αὐτοῖς τὸ ἄσπονδον εὐπρόφωπον καὶ πιϑανόν" διε τοῦτο 
γὰρ συμμάχους οὐκ ἔχουσιν, ἵνα καταμόνας αὐτοὶ ἀδικῶσι, καὶ 
μὴ μεϑ᾽ ἑτέρων τὴν ἀδικίαν ἐρ) 'ἄξωνται" ἵνα μὴ μᾶρτυρας ᾿μᾶλ- 
λον ὧν ἐργάζονται, ἢ συμμάχους ἔχωσι. -- “4ὐτάρπη ϑέσιν κειμέ- 
νη] περιτροπὴ τὸ σχῆμα. ἡ ϑέσις τῆς πόλεωξ αὐτῶν ἁρμόττει. αὖὐ- 
τῶν. τῇ γνώμῃ ̓  καὶ αὐτάρκης ἐστι { τῆς͵ προαιρέσεως καὶ παπίᾳς ἢ 
αὐτῶν πρὸς τὸ λῃστεύειν. --- 7. “ιὰ τὸ ἥκιστα ἐπὶ τοὺς πέλας ἀρὰ 
εἰ γὰρ ἐξέπλεον (φησὶν) ἀλλαχοῦ, οἱ ἀδικούμενοι ἂν ἐπῳφήτυυν αὖὐ- 

. Πω. ΟἸγ, οὐ θ 8π. που. 
Ἐπὶ κακουργίᾳ -- ἔχειν. ,,Ηδθο 

Ἰασάδε 5080], ὑπεηθσρ, Ρ- 44: 4ἐ 
γνΑ58. 

Οὐκ ἀρετῇ. Ατο' ΟἸτέ"  οϑὰ ἐπ᾽ " 
ἀρετῇ. Ὁ. οὐκ 5. ν-. ἘῚ ὑμα ἀρε- 
τῇ δαὰϊε μᾶλλον. 

Ῥίατα, 4181} ΘΠ 5ΘΟΙ 1} Θ5 86. 

Ἰϑῖα δἰ118. νεῦρα οβίθπήμπηΐξ, αμξ 
ξέδίδηι., ἃ φο υφγεσμνἀΐαε ααριο- 
πιογεπέπετ. Ὗ Θυιτι ΠΟ Ο απο ατι8 81- 
τα αν θυ ἔθη ἀτιπι; ΡΑΥ Ομ] 8Ππ| οὔτε 
4} 1110 Ροβὲ ἔχειν ποῦ ἃρῃοβοῖ," 
56 Ῥοί1π5 Βιιπο Ἰοοσιηι Ρουθ. 
νου, 80 51 ΒΟΥΪΡ ἐν ΠῚ ο550. τὸν πα-᾿ 

Ταδικήματα. πρυην, Ατ. Β. 
τὰ ἀδικ. ̓ ΑΣ νἱᾶ, 1.1. Ρ. 215. 

Πα ακαλοῦντες. Ι. ἴχ τηᾶΥρ. 
8]. πι παρακαλοῦντας Βαβεῖ, 

ἃ Τὰ. Α. παρακαλοῦντες, 9 βοὰ 
ἃ ὁ. ξ. Β. παρακαλοῦντος, ὃ 5. 
Η Ἀερ. τ παρακαλοῦντα, Ξϑὰ 
1π τα « Ἰη8η. παραπαλοῦν- 
τες. ὩΡίδ᾽ παρακαλοῦντος, συοὰ 
ἨΔΡ65 ἴπ πιδυρ. 6 σερίομηβ ἰηΐου- 
Ρτοϊδιοηΐβ. ὐπς 5010) 6 παρα- 
καλοῦντα" πᾶδα δηΐπι εδὲ βοχὶ- 

ΤΊμιογά. 71. 

ρακαλοῦντα αἰσχύνεσθαι, αυοη- 
αααπι δὲ ΒΡ 5αιιε ἀγείςιι!ο ἑοτέαϑβ- 
58 εΕἴποὶ 1άθηὶ βϑηβιι8 μοίεϑί, “ὅ 
ΒΤΈΡΗ. 

Τινά. ἴἴὰ (655. Απρ. 6]. Α. 
οἶκε ναῖ, 1. σοῦ, Βα5, 1,8" 7. 
ἐᾶν ς ϑίορη. ΒΘκΚ. ΨΜι]ρο (θὲ 
Ηδδοῖς,) τινάς, Ξ6ἃ τὶς ἴπι δίησιι- 

᾿]αγὶ ἰατ οοΟ] δου νη 56 πη δὶ Π8-᾿ 
Ἀούθ ποίῃπι δϑὲ οὔῃηΐριι5. Ααά. 
11,57.1. 6Ε1, 25, 5.» ὈΡὶ δἰ πριι]α-" 
Υἱδ ΡΑΥΪΓΕΧ χοβιϊεπϑπάιιδ Διὶ, 

ρ 
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ἐκπλέοντας, μάλιστα τοὺς ἄλλους ἀνάγκῃ καταίροντας 
δέχεσθαι. 4, κἀν τούτῳ τὸ εὐπρεπὲς ἄσπονδον, οὐχΐνα 
μὴ ξυναδικήσωσιν ἑτέροις, προβέβληνται, ἀλλ᾽ ὅπως κα- 

ταμόνας Αὐμαβαι. καὶ ὅπως, ἐν ᾧ μὲν ἂν κρατῶσι, βιά- 
ξζωνται, οὗ δ᾽ ἂν λάϑωσι, πλέον ἔχωσιν, ἣν δέ πού τιὅ 
προςλάβωσιν, πμβλμραν 5. καίτοι εἰ ἦσαν ἄνδρες, 
ὥςπερ φασὶν, ἀγαϑοὶ, ὅσῳ ἀληπτότεροι ἦσαν τοῖς πέ- 

τῶν ὁμήρους. -- 1. ᾿ἀνάγκῃ] διὰ πνευμάτων βίαν, ἀνάγκῃ. 
δὲ ,»δέχεσϑαι, λῃστιχῶς, “ὡς τὸ ὑποδέχεσϑαι, φιλικῶς. σὰ ἥν 
τούτῳ τὸ εὐπρεϊτές ΤῊ τὸ ἑξῆς, κἂν τούτῳ τὸ ἄσπονδον εὐπρεπὲς 
προβέβληνται" καὶ τὰ ἕξῆς. --- 8." Προβέβληνται) ἐπὶ παρακαταϑή- 
χης. (4ὖγ. ) -- 6. ᾿ἀναισχυντῶσιν ἀρνούμενοι δηλονότι, μὴ, π0.- 

μ 

νωνοῦντος αὐτοῖς τινὸς εἰς τὴν τῶν λαφύρων διανομήν. -- 7. ́ 4λ - 
πτότεροι] [ [ἀκατηγορητότεροι. (λ. Κασσ. 40γ.}} ϑ. οἱ γὰρ εὐά- 
λωτοι φύβῳτῶν πέλας κολακεύειν ἀναγκάζονται τοὺς ἀδικοῦντας. --- 

"Μάλιστα. Ο. (2) Η. ΕἸΟΣ, πῖαρ. 
8.60}. δἀάιιε δέ: 

᾿ἀνάγκῃ- Β85. ἀνάγκη. 

4, Κἀν τούτῳ. Ματρ. Μ͵]οΙ. 
κἀν τοὐτοιῶ. Πδατ, γιμα, Μοβαι. 
Ατ. ΟἿγ. ". καὶ τοῦτο. 

ἤἌσπονδον. [[οἂ. Βα5. ἄσπονδοὶ, 
οογγθοίου νυ]ραῖανη ΥΘϑ λα], 

Ξυναδικήσωσιν. ἤδθο 68ι εοτῖ- 
πρὸ Οδ55. Ατρ. Ρ4]. ΟἹ. Ψ εη. 

. Οα Ἐ΄. Ῥ4}]. 1. ναι. Ο. τὰ ποι 

ΕΝ ξυν βαφιαρηὶϊ καταμόνας; 
βεὰ εἰΐϑιι σοηϊιποίντιβ ΔΌΓΙ 5 Ι, 
«αἱ δενπεὶ ἰπἰτ αι ἔα ΘΥ 8 βίσηϊς 
ποδί, ββααδπῖ οομλιιποῖδνο ρταε- 
βϑηιίς, 411ο γῈ8 ἀὐμήγπῖον ΘΧΡΥΪ- 
ΥΩ ΟΥ, ΟΡοϑῖϊιι5 οδῖ, Ψα]ρο 1-- 
χήθη ξυναδικῶσιν Ξουθυηξ, δὲ δὶ 
Ηδδοκ., 5εὰ Βεκκ. ξυναδικήσωσιν. 

οὐ μδῳὶ Α. ἑτέρους, οἷς. 5. ν. 

Καταμόνας. 5, ΟΥτδιηηπιαῖ. γη8, 
ΒΙΡ]. δαηρ. [ΒΈῈΚΚ. Απϑοαα. 1. 
1οι.} Καταμόνας, ἀντὶ τοῦ ἰδίᾳ" 
Θουκυδίδης α΄. ν]ά4. Ἄπμπκ, δὰ 
Χεπορη. Μεπι. 1Π. ο. 7: “ 
ΘΟΥΤΙΕ,. Οὐδθ δοάδπι ἔμπγα δᾶ 
Ι, 52, 5: ὙΘΙΟΥΧῚ Ροδϑβιϊπῖ, 

Ἔν ᾧ μὲν ἄν. Ὅν οι. ῬΑ]. 5.. 
ν. ἃ]. τη. μαροὶ Ε, 

'Κρατῶσι. Αυᾳ. Β85. οοὔ, Τυαιγ, 

νἱμὰά. ΑΥὐ. Οἴγ. ἢ. κρατηϑῶσι, 
Ελίαμ ἴῃ Ο, 3 ΞΡ ύβου. 

Βιάξωνται. {τ Αἰά. Β88. ϑίθρ)", 
Βιάζονται γο]ϊαιι ἰδ βουῖριϊ 
ιῖδπι ἱπιρυθβδὶ α ΠΏ το ΘΟ] ]διΐ, 
1θηὶ Λα, ῬΩ], αΐ, ἷη (855. 
πᾶ. Υ66. 5ΙΡΟΥ ὃ Ξουὶρειπι ταὶ 
ὦ. 6 Ῥαυϊβίμοσγιι βοσριαγὰ [- 
ουϊς Οδἔη5, Πἰδὶ αποὰ ἴῃ ἘΝ 
βιάζωνται 5οχγὶριια οχείαγο Ομ Ϊ- 
ἸΘΥ ΡΘΥ Θιϊπλ ΘΌΠΙΡΘΥ Παιι5 5 ΠΘμῚ 
1ρ᾽ φανερῶς δμῖε βιάξ. δἀαϊιων. 
Ἔχωσιν. Αὐρ, Ρ4]. Ψαῖ, Η. 

Β65. ἔχουσιν, αυοά, τὶ 5ϑαιθηϑ 
ἀναισχυντοῦσι γ, Ῥεῖ βίγιοίϑθ. 

παρῇ γὴν ονυρεῖς ἀοἴοπαϊ ροϑβϑεὶ ἱνἱά, 
1, 0 Ρ. 2721}, ἰδὶ δι δι βιάδον- 
ται ἴῃ 11 )115 στϑρουϊγθίασ, ψα]}ρ8- 
ἰδ 1 πἰγόςηθ ἰοοο ηΐογργθία- 
ἰϊι5 6βὲ γ6116. γα. Ῥσδθροὲ ἔχον- 
ἐες. 

Τιροφλάβωσιν. Β85. οοᾶ. προλά- 
βωσιν. δὶς δἐϊατῃ ΓυϑιΥ, 

᾿ἀναισχυντῶσι. (858. Απρ. ἄναι- 
σχυντοῦσιν. Ῥαὶϊ. Η. ἀναισχυντοῦ- 
σι. ΑἸΓΘΥαἴσιπι δἰ ἰα νας, ἔαιιγ, 

5. Ὅδῳ. Ματξ. δίθρΗ. ὅσῳ ἄν. 
πὶ (455, ουαΐ δραίτιιπι ν δου 
πίον ὅσῳ οἱ ἀληπτότεροι ογᾶβανθ- 
{115 βοιρίαγδ. Α. ὅσον. 

-᾿ ληπτότεροι. Ο. ἀληπτοροι, τε 
5.ν. 
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λας», τοσῷδε φανερωτέῤραν ἐξῆν αὐτοῖς τὴν ἀρετὴν» δι- 
δοῦσι καὶ δεχομένοις τὰ δίκαια, δεικνύναι.", ἄμ δὰ 

ὕθτι ἄποικοι ὄντες σφᾶς ἄλλα τὲ ὁβρίζουσι, καὶ ̓ είδεμνον᾽ 
ἂγ ἀφῃρήκασι.) 

λή. » 241λ᾽ οὔτε πρὸς τοὺς ἄλλους. οὔτε ἐς ἡμᾶς 

τοιοίδε εἰσίν" ἄποικοι δὲ ὄντες, ἀφεστᾶσί Κ᾿ διαπαντὸς, ( ζ 
δικαὶ νῦν πολεμοῦσι, λέγοντες. ὡς οὐκ ἐπὶ τῷ κακῶς πά- ".. ἼΩ 
ὄχειν ἐκπεμφϑείησαν. 2. ἡμεῖς δὲ οὐδ᾽ αὐτδί φαμεν. ἐπὶ - 
τῷ. ὑπὸ τούτων ὑβρίξεσϑαι κατοικίσαι, ἀλλ᾽ ἐπὶ το ἦγε- ᾽ 25, ἑς͵ ἧς 

μόνες τὲ εἶναι, καὶ τὰ εἰκότα ϑαυμάξεσϑαι. 8, “αἵ 

ἄλλαι ἀποικίαι τιμῶσιν ἡμᾶς, καὶ μάλιστα ὑπὸ ἀπὸ 
10 στεργόμεϑα. 4. καὶ δῆλον ὅτι, εἰ τοῖς πλέοσιν. ἀρέσκον-. 

τές ἐσμεν, τοῖςδ᾽ ἂν μόνοις οὐκ ὀρθῶς ᾿ἀπαρέσκοιμεν, 
οὐδ᾽ ἐπιστρατεύομεν ἐ ἐκπρεπῶς, μὴ καὶ διαφερόντως. τι 

δ΄͵ 8... 

1, Τὴν ἀρετήν] φιλίαν, δύναμιν, συμμαχίαν. -- “Διδοῦσι καὶ δὲ- 
χομένοις] τὸ ἑξῆς, φανερωτέραν ἐξῆν αὐτοῖς τὴν ἀρετὴν δεικνύναι 
διδοῦσι ᾿ δεχομένοις τὰ δίκαια. 

᾿λή. . Ζιαπαντός ] τὸ διαπαντὸς, ἵνα τις εἴποι ὅτι 
γῦν, ἀδικηθέντες. --ὀ 6. ᾿Ἐχπεμφϑείησαν ὑφ᾽ ἡμῶν δηλονό- 
τι. ( λείπ. 407.) -- 12, Ζιαφερόντως ἐξαιρέτως. (Αὐὖγ.) --- 

σαν, με . ὅτε οἱ ΤΑΥ͂. Αἴ. πιϑι, 
ἐξεπέμφϑησαν. 

Τοσῷδε. Α, τοσοῦτον. 
Αὐτοῖς τὴν ἀρετὴν, διδοῦσι. 

Α, αὐτοῖς διδοῦσι τὴν ἀρ., 5:4 
γΟΥι5 ογὰο ἱπαϊοδέιϊις. 

“Ἰεχομένοις. Ῥ΄. τιάτρ. δίθρῃ. 
λαμβάνουσι. ,,.1ὰ Οα55. ἱπίθυρυθ- 
ἴαϊ. 118 λαμβάνουσι: βοτίρία εγαΐ 
ἸηοΥ ψευβ. 58}. διρομένυις. ὡ 
0Κ. 

Η Τὰ δίπαια ἅς. Α. Ν 

Ὅδρ. ΧΧΧΥΤΗΙΙ. Πρὸς τοὺς ἄλ- 
,. λους. Ὦ. τούς οι. 

ἢ ἡμᾶς. Α. Ἑ. πρὸς ἡ. , ΑΥ, 
οὐ Ῥ. ΡχαθροϑἸο ποῖ Ὁπι- 
εἌπο ἔχοι δὲ ὄντες. 118 485, Αὰρ, 

ἢ νἱάότηΣ, 
μ δα ὐρῖμῃς ἴὰ8 6 Β. 51. Ε' ναῖ- 
δαΐδη, βουρυιέϑηι δ᾽ ὄντες 6ηο- 
ἀπῆν Β δαΐθπα, δὲ ὄ ΨΗΝ οπα 

οἱ]. βουήρδενῖς: ἢ 
ῆῶς οὐκ. Α. οη.. ΚΡῸΝ : 
Ἐπὶ τῷ κακῶς, 1. ἐπὶ τὸ χακῶξ. 

᾿ἰἘκπεμφϑείησαν. 1. ἐκπεφϑείη- 

δ᾽] αἰιοὲ ΡαΥΥ.» 

9, Χατοικίσαι. Τιαυῖ. καξοικῆ- 
σαι. 

4, 4ῆλον ὅ ὅτι. Α. οπι. ὅτι. 
Τοῖς πλέοσιν. ὕει. Ὁ. τ. πλεί- 

οσιν. Ὦ. τοῖς οι. 
᾿Ἐπιστρατεύομεν. Βιοκεϊτηίπιας 

Ξογρίαγδια 655, ἀπρ. ὕεη. Ο. 
Ἐς ῬΑ]. 1ε. Ψαί. Η, Βεᾳ. (6.) 
1ἀδὰγ. Ε,. Ὑἱπα, τ. ". Κ 41], εἰϊδπι 
ΒΕ, μυοραίδπι. νυ]. ἐπιστρα- 
τεύοιμὲν βοσνανὶ ΗΟ Κ. 1]. ποΐ. 
᾿Εκπρεπώς. Ηδθο δβὲ βογϊρίυγ 

855. Αἥὔτὖσ. ΟἹ]. ὕεη. Α, Ἐ᾿ Ρα]. 
1, Ν αἱ. Η. Βθρ. (6. οοά, Β85. 
Ὦ. 1. [Ιαὰγ, πα. Μορσα. τι. 
ΡΒ, 8.})0]. γ4}1. αυιαπι ομπὶ δος, ᾿ 
εἰ ΒΕΚΕ. ἀϑβομῆνανα. ΔΓ εὖ- 

πρεπῶς. Β. εὐπρεπῶς, εἰ κϑιν.. 
γΙα, ποῖ. 
Μὴ. 'χαί. 1, ἴπι ἄναᾳ. εἰ. πιδι. 

εἰ μη. 
Ὃ 9 

΄ 

μ᾿ κεῳ. ἢ, 

“4, 



ἐδὲ κεφ, 
"κδ΄. 
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ἀδικούμενοι. 5, καλὸν δ᾽ ἦν, εἰ καὶ ἡμαρτάνομεν, τοῖς-. 
δὲ μὲν, εἶξαι τῇ ἡμετέρᾳ ὀργῇ, ἡμῖν δὲ αἰσχρὸν, "ββιάσα- 
σϑαι τὴν τούτων μετριότητα. 6. ὕβρει δὲ καὶ ἐξουσίᾳ πλού- 
του πολλὰ ἐρ ἡμᾶς ἄλλα τε ἡμαρτήκχασι, καὶ Ἐπίδαμνον 

ἡμετέραν οὖσαν, κακουμένην μὲν οὐ προςεποιοῦντο, ἐλ- ὅ 
ϑόντων δὲ ἡμῶν ἐπὶ τιμωρίᾳ, ἑλόντες βίᾳ ἔχουσι. “ 

(ρον δὲ νῦν 7ε οὔτε δέῃ περὶ τῶν διαφύρων ἐξεῖναι κρίνεσθαι 
οὔτε τοὺς ᾿Αϑηναίους ἐπικαλεῖσθαι.) 

λθ΄... Καὶ φασὶ δὴ δίκῃ πρότερον ἐθελῆσαι κρίνε- 
ιὄϑαι, ἥν γε οὐ τὸν προὔχοντα καὶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς 
“προκαλούμενον λέγειν τι δοκεῖν δεῖ, ἀλλὰ τὸν ἐς ἴσον τὰ 
τε ἔργα ὁμοίως καὶ τοὺς λόγους, πρὶν διαγωνίξεσθαι, κα- 10 

1. Ἐὶϊ καὶ ἡμαρτάνομεν εἰ γὰρ μὴ ἠδικούμεϑα, περιφανῶς, οὐκ 
ἂν προδήλως ἐστρατεύομεν. ὅμως εἰ καὶ ἡμαρτάνομεν, ἐπαινετὸν 
ἦν ἐνδοῦναι ἡμῖν ὀργιξομένοις. --- ἘΞ 2, Ὄργῃ] ὡς πατρικῇ. (40ὑγ.) --- 
ἹΜετριότητα) ἀνεξικακίαν, ἐπιείκειαν. 

λ΄. 7. ΤΙρύτερὸν πρὸ τοῦ λαβεῖν αὐτήν. «- 8. Ὧν γε οὐ] 
λείπει εἰς) εἰς ἥν. 
καὶ προβαλλόμενον δίκην, 
ὁ Κορίνϑιος. 

ὁ νοῦς οὕτως" 
δοκεῖν λέγειν τι. 

μετὰ γὰρ τὸ λαβεῖν, φησὶ, τὸ χωρίον, καὶ κατα- 
σχεῖν, ἠξίουν δικάξεσϑαι οἱ Κερκυραῖοι. 

οὐ δεῖ τὸν ἐν ἀσφαλείᾳ ὄντα, 
μετέϑηπε τὸν χρόνον 

καὶ οὐ δεῖ, φησὶ, προςὲ- 
χειν ΚῚ τὸν ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς καὶ ἰσχυροῦ προκαλούμενον { εἰς κρί- ᾿ 

Ρ. πρῶν δ᾽ ἦν. ἃ. Ὁ. καλὸν 
δ᾽ αὖ 

6. “Ἴβρει δὲ καί, Ὁ. καί5. ν. 4]. 
χήδη. Παροῖ, 
Πολλὰ ἐς ἡμῶς ἄλλα τε. Δ. ἐς 

ἡμ. ἄλλα τε πολλά. 

. ΟδΡ. ΧΧΧΤΙΧ, Καὶ φασὶ δή. Ζ4ηή 
οὐ.  Θην» οὐλιι5 αἸ ΟΥΘΡ ΘΙ 15 50Υ]1-- 
Ῥὕαγδθ βρθοϊιηθη 1 θα παροῖ, 
εἰ Ε, 
Ἣν γε. ἴῃ ῬΑ]. πᾶβο γεο, τπι8η. 

βογίρίδ, Ῥυΐιις ἥ γὲ. 

“Ἀέγειν τε δοκεῖν, δεῖ. ὙΌ]ΘΟ 
δου σιν λέγειν τι, δοκεῖν δεῖ τη- 
ρεῖν. δε τηρεῖν ἀρεοϑῖ ἃ (868. 
Αἰ. Οἱ, Α. Ἐ: (ἴῃ ιιο 5} νϑὺ58. 
βουρί.) Ἐ. ῬᾺ]. Π|, Ναὶ. Ἢ. Βερ. 
((.ν» ἐπ 4 50. νεῦδ. γϑο. τ 8}. 
βου ρίιηι) οοὐ, νοεῖ, δέθρἢ. 5010]. 
Ψα]]., εἴ ἃ πορὶς, δος ἃΡ Ηδδοκ..: 
εἰ Β6ΚΚ, ) Ἔχραποίιμπι 6ϑι. Ια, 

ποῖ. Ῥγδδίεσθα Ῥ', οἵπὶ ΝΜΙΌβαιι, 
δεῖ δοκεῖν. Ο. δεῖ (161.) δακεῖν 
δεῖ. Ὁ, δοκεῖν 511} νϑυβὰ οἱ πιᾶτρ'. 
δοκεῖ παροὺ, Ἐὶ, 1ὴ νϑυβοσιῖ 
ΘΟΕ ΔΙΌΣ Θ δοκεῖ, οἱ 5} νοΥ- 

βὰν οἱ δεῖ Θχμῖροῦ, Οοὰ. Β88. 
δοκεῖ τηρεῖν. οπίχιια Αὐ. ΟἾγ, 
λέγειν τὸ δοκεῖν. δεῖ τηρεῖν. Ε1- 
ἴδπι Π)Δπ. Ῥοβδὲ δοκεῖν Ἰω! Θυριιη- 
δὶν, 564 χαὶϊ Βιιπο οοὰ, ΡΆδβἼηι 
σογγεχίξ, νοσαϊδηι ροβὲ λέγειν 
Εγαϑὶῖ, ὃς τὶ 51} 5 1 ει 1π πλᾶΥρ'. 
νοοὶ δεῖ δαϊθοῖο, ν᾽ οἰδϑίηι δεῖ τη- 
ρεῖν Ριιποιῖ8 ΒΕ ΒΟΥ ρ τα ΘΙ] Θ- 
ἀ4 σοηϑιΐξ,ν 

Τά τε ἔργα. ΤῈ ἰπβουθαπι 6 
Οα85. Αἰ, ὯΙ. Ἐς ΡᾺ], 1ι, Καὶ. 
Η. Βορ. (6.) Β45. Ηββοῖς. Βεικῖς, 

“ιαγωνίξεσϑαι. Ὁ. διαγωνίσα- 
σϑαι. Τὰ ΑἸ. βιιρΥα 800. δικιά- 
ξεσϑαι. ὶ 
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ϑιστάντα. 9. οὗτοι δ᾽ οὐ πρὶν πολιοραεῖν τὸ χωρίον, 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἡγήσαντο ἡμᾶς οὐ περιόψεσθαι," τότε καὶ τὸ ἰδὲ κεφ. 
εὐπρεπὲς τῆς δίκης. παρέσχοντο, καὶ δεῦρο ἤκουσιν,. οὐ κη΄. 
τἀκεῖ μόνον αὐτοὶ ἁμαρτόντες, ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς νῦν ἀξιοῦν- 

ὅτες. οὐ ξυμμαχεῖν, ἀλλὰ ξυναδικεῖν, καὶ διαφόρους ὅ ὄντας 

᾿ ἡμῖν, δέχεσθαι σφᾶς. 8. οὗς χρῆν, ὅτε ἀσφαλέόστατοι ἦσαν, δε 
τόξε προςιέναι, καὶ μὴ ἐν ᾧ ἡμεῖς μὲν ἠδικήμεϑα, . οὗ- 

τοι ὃξ κινδυνεύουσι, μηδ᾽ ἐν ᾧ ὑμεῖς τῆς τε δυνάμεως 
αὐτῶν τότε οὐ μεταλαβόντες, τῆς ὠφελείας νῦν μεταδώ- 

10 σετε, καὶ τῶν ιν ὐδλή ἀράν Ὲ ἀπογενόμενοι, τῆς ἀφ᾽ ἡμῶν 
αἰτίας τὸ ἴσον ἕξετε" πάλαι δὲ κοινώσαντας τὴν δύναμιν, 

κοινὰ καὶ τὰ ἀποβαίνοντα ἔχειν. Κ᾿ ἐγκλημάτων δὲ “μό- 
ον ως 

γῶν ἀμετόχους, οὕτω τῶν μετὰ τὰς πράξεις τούτων μὴ 
κοινωνεῖν. Ἐ]“ 

σιν οὐδὲ δοκεῖν ὅτι ι λέγει τι, ἀλλὰ καταφρονεῖν. -- 9. ᾿41 ἐπει-. 
δὴ .--. - Ἰ ἀλλὰ μετὰ τὴν τῶν νεῶν ἔκπεμψιν. -- “Τὸ εὐπρεπὲς. 
τῆς δίκης! τὴν δόκησιν τῆς δίκης, οὐχὶ τὴν ἀλήϑειαν: ἠδίκουν γὰ 
κατὰ ἀλήϑειαν τὰ ἐν ᾿Επιδάμνῳ. --- 3, Οὐ τἀκεῖ μόνον τως ἢ 
ἁμαρτόντες] οὐκ ἀδικήσαντες αὐτοὶ μόνον εἰς τὰ κατὰ τὴν ᾿Ἐπίδα- 
ἐν φῤρ σὰ (.:. 40γ.) -- 7. Ἐν ᾧ] λείπει τὸ ἐν ἐκείνῳ, τῷ καιρῷ. -- 

Μηδ᾽ ἐν ᾧ ὑμεῖς - τὸ ἑξῆς, μήτε μεταδώσετε αὐτοῖς τῆς ὦφε-" 
ὯΝ ὑμεῖς, τότε τῆς δυνάμεως αὐτῶν οὐ μεταλαβόντερ. λέγει. 
τὸν κατὰ “Ξαμίων καὶ Αἰγινητῶν πόλεμον. -- 11. Τὸ ἴσον) τῶν 
τῆς Ἔσιδάῤνου.. κατὰ κοινοῦ τὸ ἐν ᾧ. 

ν᾿ 

. 9. Ἤχκουσιν. Ο. ἥκασιν, οὐ 5. ἃ. 
ἁμαρτόντες. ΑΔ. ἁμαρτῶντες. 

νἱμὰ. ἁμαρτάνοντες. 
ὑμᾶς. Ὁ. ἡμᾶς εξ Ρβα011ο Ῥοβέ 

ὑμῖν ΡΤο ἡμῖν, 56 101 Ὁ ΡΕΥ σΟΥΥ. 

“8. Χρῆν. ΟἹ. Οτ. ἐχρῆν. Αἱ 

ἣν ὁ ἡμεῖς. Ὡ. ἐν ᾧ μὲν ἡμεῖς. 
ΕΥΝ τε δυνάμεως. ΤῈ οἵη. 

ελείης. Τί. ὠφελίας, ὕ6ῃ6. 
νἱά, ΟΡΊχαβῖ.. δὰ Βεγτα. 

᾿᾿πογενόμενοι. Ηος αἰνίςἰ πὶ ἄπο , 
γενόμ. Ξουθαμης (455, Βαν. ΑΥὐ. 
παγῇ. ᾿ϑέθρῃ:" ,, 81 ἄπο γενόμ. 
βου ροΥθ τηαὶϊπλιιδ, πον ΘαΥΟ)ἷΣ 
Θχοιαρῖο, ΟΒΙΠΟΥ͂, ἦσις Ῥαχίϊοι]86 
ἄπο ἰιϑιι5.“ ΒΤΈΡΗ. 

ΠΡ Ήμ5. Ἴ, (9. 78. 1,20. 

αἰτιασόμεϑα γὰρ, φ φησὶ, 

Τῆς ἀφ᾽ ἡμῶν. Α. τῆς τε ἀφ᾽. 
ἡμῶν, ααοὰ ἱπθρὲθ πον. ξοπέεττι 
νππεριάτωη ἀἰοὶν Ο δ}, οἵ αποὶβ οἰν- 
ἸκμΝ ὑτων 1ΠΒΘυεξ, 

Ἴσον. Τία Ῥαὶ. Μαῖβ ναῖρο. 
ἶσον. Νά, 1... Ρ. Ζ᾽΄4φ. “Ὁ ᾿ 

Κοινώσαντας. γι." Ἧι. σ. Α. , 

(π φιιο νη δἴδβ. δἵ εξ. αὐ Οὐ. 
1)δῃ. (6χ Θοῃχθαῖ.) ΠλΆΥδ,. δίθρῃ. 
κοινωνήσαντας, 4ποὰ εἰ πὶ Τιιβ. 
α΄ὐἰποίαντ. 
᾿ἀποβαίνοντα. Οοά. Βα5. ὑπο-. 

βαίνοντα. ον 
ι- ̓ Εγκλημάτων δὲ μόνων ἀμε-" 
δ ΟῚ 

τόχους οὕτω τῶν μετὰ τὰς πρά- 
ἕξεις τούτων μὴ κοινωνεῖν 1] Ἦο- . 
ΥὰΠλ γοΥΡοσίαι δουρίτγα ἀδι- 

3 Ἀ 



ἰδὲ κεφ. χρή. 9: εἰ γὰρ εἴρηται ἐν ταῖς σπονδαῖς, ἐξεῖναι παρ᾽ 
ὁποτέρους τις τῶν ἀγράφων πόλεων βούλεται ἐλθεῖν, οὐ ὅ λε. 

946 ᾿ΘΟΥΡΚΥΖΙΦΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Ἁ. 
΄Ὶ ὙΎ σε οτος ἡ (Ἀν Ζικαιώματά Κορινθίων.)  . 

εμέ. ον Ἃς μὲν οὖν αὐτοί τὸ μετὰ προφηκόντων ἐγχλὴς 
μάτων ἐρχόμεθα, καὶ οἵδε βίαιοι καὶ πλεονέκται εἰσὶ, δε- 
δηήλωται" ὡς δ᾽ οὐκ ἂν δικαίως αὐτοὺς δέχοισϑε, μαϑεῖν 

τοῖς ἐπὶ βλάβῃ ἕτέρων ἰοῦσιν ἡ ξυνϑήκη ἐστὶν, ἀλλ᾽ 
δὲέτις μὴ ἄλλου ἑαυτὸν ἀποστερῶν, ἀσφαλείας δεῖται, καὶ 

τοὺς συμμαχήσαντας τοῖς. Κερχυραίοις ὡς ἐχϑρούς, καὶ ὑμεῖς δὲ. 
τὸ ἴσον αὐτοῖς ἕξετε αἴτιον, καὶ πολέμιοι κληϑήσεσϑε. 

οἰ] ἐπι οοπϑιϊειιὶ ροίθϑι, Πϑϑυπὲ 
Θηΐμα ρἰϑηθ ἱπ (855. Δπρ. 6]. Α. 

ῬΔ]. τι, Ψαῖ. Βθρ. (6.) Κ81}1. ἴ[π 
(455. δἀποΐδία αιλάθηι ᾿Θρι ΠΕ 

Ἐς Πὸ γαῖ. Η. Ἀ6ρ. (6.) εὲ ἀθι εν ἴῃ πιαυρ., 58 ῥτὸ ἐς 101 εβϑὲ πρός, 
ΒΕΚΚ. Ἀσποβοιηΐξιν ἃ 4118 (,, Σὸν 
ψνέτο, τοὶ οτγίγεϊτιδιι5 πιοο ἰδίογιι 
αὔδἔπεϑ τιοτι γμϊοιϊ 5, οἷς πιέψιε ροϑδὲ 
ἐογμπάῖεν αοίζονιες αὐμπε8 ἐ68ε εἰε- 
δεῖ...) οἱ ἴῃ τᾶ. δα ποίδπίτχ 
ἴῃ Οαβ5, Αὰῤ, Βαρ. Ῥσὸ νυ]. 
ἑόνων Οὔτ. Βαῖ, ΑἸά, ἘΊοΥ. Βᾶ5. 
τῇδ. δίθρῃ, μόνον. Ῥτο ἀμετό-- 
χους Ἰἰάθηι, ΡΥΔΘΙΘΥ ΘῸ5 νϑτο δὲς- 
186πι. Ὃν το Ἐπ ΤΡ ἘΝ ὙΠ; 
(πἰδὶ φιοᾶ ἴῃ Ὁ. εὐ Ἐω- ἀμητ. 
δογίρίιπι, δὲ ἴπ Ὁ. δὉ 1. δἰΐααιϊ 

του ηδιϊο οὐς δρροΐα) ἀμετό-- 
ζως. Αἀα. ποί. ν᾿ 

,Οὰρ. ΧΙ), Αὐτοί τε. ΤῈ οπηῖτ- 
Ἰ6γ8 νἱἀθίαν (]., δὶ οἷιι5 βουϊρίμ- 
γα ΟΠ ΗΤΕΥ δηοίαϊα θϑβῖ. 
Μετὰ προςηκόντων ἐγκλήμά- 

τῶν. Ψυϊσο μετὰ προςηκόντων 
τῶν τοῦ δικαίου κεφαλαίων, αἵ- 
αι1ι6 1ἴὰ οὐΐδπι Ηδδοκ, δε μτὸ 
τῶν --- κεφαλαίων Οα35, Απρ. (Ο]. 
Ἐς ῬΑ]. 11, γαι. Η, Βδρ. (6.} 
ἐγκλημάτων. Νυϊσαῖα ἴῃ (455. ἴῃ 
ΤΊΔΥ, δὐἀηποΐαταγ, Κ᾽ 4118 : εο, γιὸ 

οβοτίεί, αερφμΐίαι! 5 σγέσομ. Αἴ τὰ 
τοῦ δικαίου κεφάλαια, αιιὰθ 65- 
βϑηὶϊ δικαιώματα α. 4.1.» Βοος ἴ))γ50 
ἀοιαπὶ οαρὶῖϊθ θη ΠΊΘΥΔ ἢ 7. 
Τῶν ροβὶ προςηκόντων οἱ, εἵ- 
ἦδπι Βα5. 1. Ατὐ, ἢν, Π 8η. πὶ. ἢ. 
εἴ δηΐϊθ προςηκ. ὑγδηβροηϊ Ὁ. 
Ἐς ὑμᾶς ἐρχόμεϑα. Ὠρδδιηξ 

Ῥτίοσα ἰπ (δ55. ἀπρ, (ΟἹ. 6, Ἐ, 

πὸ 1 Α, οοὔ. Βδ85. Ε. νἱπὰ. δὲ 
θη. ἢοο δααϊταπιθπῆϊιμ Ἰρίτας 
“ρα ΒΕΚΙτ, Ἔχριιηχίπητιβ. 

Ὡς δ᾽ οὐκ. Οὐπὶ 6695. Ατρ. 
Α. αἱ Ἐ, Βερ. (6.) στ. δϑίθοϊ- 
τῆϊ5 ΠΕ Υ π ξ νοοι]α 8 δέ. Ῥα]. 
ὥς γ᾽ οὐκ (9). ͵ 
Μαϑεῖν γρή. Οα55. Απρ. Α. χρὴ 

μαϑεῖν, «ιοὰ ΡΥοβδηάμηι ΘΥΙ, 
51 οὐπὶ ἰἰδάθπι ΠἰΡυῖβ τποχ ἀπο-- 
δτερῶν ξαυτόν εἱ 1, 15. 'πᾶντες 
δέεϊχψαο ξυνειστήκεσαν δοΥ ρ 5618. 

9. Τὶς τῶν ἀγράφων πόλεων 
βούλεται ἐλϑεῖν. Οοα. ΒαΞ. Οτ. 
Ὁ. Τὰν. Ε. νὶπά, Μόοβαι. Αὐτὶ 
ΟἾγ. Π) δι, 1. Ρ. τὶς βούλεται τῶν 
ἀγρ. πόλ. ἐλϑ'.» Ξεα }ν15 110 Υῖβ. ὀχί- 
δα ἴα 65 θεῖ, ἃ, οπι, βούλεται. 
Ἴλλλου ττο νι]σ. (οἱ Ἠδβοκ,) 

ἄλλων ε (455. Ατιρ, ΑἹ. Α, Ἐς 1. 
γι. Η. Β6ρ. (6Θ.) πιᾶυρ. ϑίθρῃ. 
οι ΒΕΚΚ. γτϑοθρζιπι, Τη Βιορ. 
ἰάθη τιᾶπ, Ὑθοθηΐ, 510. ΥΘΥΒ5. 
δῃηθπάας, ἄλλων. Ἐ, Ῥαϊ. οποίδ-- 
ἰὰγ ἄλλον, ΘΟ Μοκαα. ἄλλους. Τ δι. 
ἄλλον νεὶ ἄλλους, ποὴ ᾿ἰχπεὲ 
δηλ. Ῥγαθίθγθα ἀπ θὲ ται αν, αἴτια πε 
Ῥοβὲ μή 8η δηΐθ μή νίγριϊα 60]- 
Ἰοσαπάδ 51}. 

ἱἙαυτὸν ἀποστερῶν, (855. Ατιρ. 
Α. ἀποατ. ἕαυτ. Υἱ᾽ἱά. δα ὅ. «. 
Ῥταδβίεσβα ρῦὸ ἕαυτόν Ἐ'. 1ε. ν δὲ, 
Η. Βθ5. (6.}) ΒΕκΚ. αὑτόν, Ο, 
τόν. 
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᾿δρτις, μὴ τοῖς ϑεξαμένοις, ̓ εῖ ᾿σωφρονοῦσι;,.
 πόλεμον. ἀντὶ Υμὰ ἑώμονν [ 

εἰρήνης. ποιήσει " δ΄ ̓νῦν ὑμεῖς, μὴ ̓πειϑόμενοι ἡμῖν 'πά- 

ϑοιτε ἄν. 8. οὐ γὰρ τοῖρδε μόνον ἐπίκουροι ἂν γένοι- 

σϑε, ἀλλὰ καὶ ἡμῖν ἀντὶ ἐνσπόνδων πολέμιοι. ἀνάγκη 
δγὰρ, εἰ ἴτε με αὐτῶν, καὶ ἀμύνεσθαι μὴ ἄνευ ὑμῶν 
τούτους. 4. καίτοι δίκαιοί γ᾽ ἐστὲ, μάλιστα. μὲν, ἐκποδὼν - 

στῆναι ἀμφοτέροις, εἰ δὲ μὴ, τοὐναντίον, ἐπὶ τούτους 

“μεϑ᾽ ἡμών ἰέναι" (Κορινϑίοις μέν γε ἔνσπονδοί ἐστο᾽ Κερκυ- 
φαίοις δὲ οὐδὲ δι ἀνακωχῆς πώποτε ἐγένεσϑε ")) καὶ τὸν νό- 

10 μον «“.ὴ καϑιατάναι ὥρτε τοὺς ἑτέρων ἀφισταμένους δέ- 
ες 6. οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς, Σαμίων ἀποστάντων, ψῆφον Ὄλ. πέ. 

ἐμεϑα ἐναντίαν ὑμῖν, τῶν ἄλλων Πελοποννησίων Νὰ ἄς. 
ὐνας ἐψηφισμένων, εἰ χρὴ αὐτοῖς ἀμύνειν" φανερῶς δδον. ἐδὲ 
ἀντείπομεν τοὺς προρήκοντας͵ ξυμμάχους αὐτόν τινα" κο- μεψειέ. 

18 λάζειν. 6. εἰ γὰρ τοὺς κακόν τι δρῶντας δεχόμενοι τι- 

Ἂν “πὴ ἄνευ ὑμῶν τούτους] τοὺς Κερκυραίους" τουτέστι, 
Ἔα πηξα καὶ ὑμεῖς μετ᾽ αὐτῶν --- 9. “ὦ ἀνακωχῆς] ἀνακω- 

τιν ἰρήνη πρόςκαιρος; πόλεμον ὠδίνουσα, οἷον ἡ μικρὰ τοῦ 
πολέμου ἀνάβλησις, παρὰ τὸ ἄνω ἔχειν τὰς ἀκώκὰς τῶν δοράτων. -- 

, Καὶ τὸν ψόμον -- -- 1 ἀπὸ κοινοῦ, δίκαιοί ἐστε, τὸ δὲ τὸν ἄρ- 
ϑρον ν περισσόν. τ ἢ , χα ἐψηφισμένων δισταζόντων, φησὶν, 
αὐτῶν, ἡμεῖς φανερῶς ἀντείπομεν. --- ᾿Δμύνειν ἀμύνειν, βοηϑεῖν" 
ἀμύνεσθαι » πολάξειν: - 15. Εἰ γάρ) τὸ γὰρ ἀντὶ τοῦ δέ. (4υὑγ.) --- 

κῶν εἰρήνης τα ῬΊθιβ ὕα55. γιά, ἀθ ποὺ γοὺδν. 1- 1. Ρ. 239. 
λὰξ, Ἀν Δ ΜΝ Ἐδορ, (6.) 45. ἐδῃ 

Ψψυϊρο ὉΠδβοῖ., Βρεῖ.) ῥΡοὺ 
ιν φὺς ἀρ την βου Ρίια ῬΥαθρο- 

ὍΣ, 10 1. Ρ. 217. 
ΤῊΝ δαδόων οι. Δ. οὔ. μή. 
. Πάϑοιτε ἄν. Ῥαϊ. ἀάϑητε ἄν. 

8. ἙἘΠἴτε. Ἰ)8η. εἰ εἴητε, τοά ρὰτ- 
τἴο. εἴ γ80. τῆ8 1. διΙ ροτϑοΥ. Ψαὶι. εἴτε. 

ἐ ἠζαίτοι δίκαιοί γ᾽ ἐστέ. Ῥαν- 
ὅτι γε πιαΐθ οὐ! Ῥίον, 

, ϑ Ὅτ. Ὁ. 1. [απ Ἐ᾿ Ατ. ἕν». 
Π8η. πὶ. Β. ΟΥ- Κυίιρ, 1.1. Ρ. 257. 
Η. ρίεπθ γε, Μοχ 1τ. ἐκποδῶν 
Θχαγαῖ, 
“ΜἭέν γε. Δ. μὲν ἜΜΕΝ 6χ Ἶ5πο- 

χϑυϊα ὕβῃβ ρατ οι] ἀστὴν μέν γὲν» 
ἀξ πο οἴ, ποῖ. 

᾿Ανακωχῆς. Α. Β. σ. ἀναχωκῆς. 
Ἑ. ΟΙΌΥΓΗ, Ἐ ἀνάκωκῆς: Μαϊὶο. 

4 ᾿ 
Πώποτε. Τα Ῥίθηβ (855.. Αὔἰἱρ΄. 

Α, 6. Ρ. ΡΔ]. Ἀθρ, (Ὁ.) Ἢ. ὨῚ. 

Ρ. ΤΊομν. Με πρισμακή ψῺ]- 
δο (ἢπδεκ, Β6 .) Ρεν ἃ μοδέτο-- 
Ῥδππι, ΟΥι Ὁ. 1 ποτέ 5ἴρε πῶ. 
᾿Καϑιστάναι. 1. καϑεστῴναι. 

5, ᾿Δποστάντων. Δ. 
ὑμῶν. 

Τῶν ἄλλων. Ὦ. νοεῖ ἄλλων 
ααάῖ δέ, «πιοὰ πη οἷβ Τη ΕἸ πἰβ τ 
αὐάταν δὲ ἐχφμίδίπ Ὑἱά]οι]θ 
νοσεῖ ΘΔ41], 

«Αὐτόν τινα κολάζειν. Οοἱ!. Βα. 
αὐτὸν κολάξειν τινά. δΔηῖε Ὑὰ5. 
Ροβι ἀντείπομεν. τὴ816 μή ἴ᾿- 
5ΘΥΙ, 

ΡΆΝΙ απ σῖῖ 

6. Κακόν τι δρώντας δεχόμενοι. 
Ηΐςο ἤπιαν παρθὲ οοά. Α. ὶ 



948 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ, Α. 

μωρήσετε,. φανεῖται “καὶ ἃ τῶν ὑμετέρων. οὐκ "ἐλάσσω 
ἡμῖν. πρόρεισι, καὶ τὸν νόμον ἐφ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς. μδόδον! ἢ ῃ 
ἐφ᾽. ἡμῖν. ϑήσετε. “ τὶ ει ϑρϑηλμδ, 

τ ῥθς Παραίνεσις καὶ ἀξίωσις χάριτος ρ λβμμνθμεν. ... 

μα. ,, δικαιώματα μὲν οὖν τάδε πρὸς ὁμᾶς ἔγο. 
μὲν, ἱχανὰ κατὰ τοὺς Ἑλλήνων νόμους, παραίνεσιν 5 
δὲ χαὶ ἀξίωσιν χάριτος τοιάνδε, ἣν οὐκ ἐχϑροὶ ὄντες, 
ὥςτε βλάπτειν, οὐδ᾽ αὖ φίλοι, ὥςτε ἐπιχρῆσϑαι; ἀντιδο- 
ϑῆναι ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι φαμὲν. χρῆναι. 9. νεῶν γὰρ ' 

(δὰ οδ᾽ μακρῶν σπανίσαντές ποτε πρὸς τὸν «Αἰγινητῶν. ὑπὲρ τὰ 
ἔς. Μηδικὰ πόλεμον, παρὰ Ἰορμδίων εἴχοσι νηῦρ ἐλάβετε" 10. 
πρὸ Χρ. καὶ ἡ εὐεργεσία αὕτη τε καὶ ἡ ἐς Σαμίους, τὸ δι’ ἡμᾶς Πελο- 

υξα,. ποννησίους αὐτοῖς μὴ βοηϑῆσαι, παρέσχεν ὑμῖν Αἰγινη- 

1, Φανεῖται] ἀντὶ τοῦ, μέλλει φανῆναι. -- Οὐκ ἐλάσσω. ἡμῖν] 
αἰνίσσεται Ποτίδαιαν. -- 9, Καὶ τὸν νόμον -- ϑήσετε πολ- 
λοὶ, φησὶν, ,ἰσὶ φόρου ὑποτελεῖς παρ᾽ ὑμῖν, οἴτινες πολλάκις μξ- 
λετῶσιν ἀπόστασιν" καὶ εἶ δέξεσϑε “Κερκυραίους τούςδε, καὶ ποι- 
νὸν τοῦτον ποιήσετε νόμον, ὁρᾶτε μὴ ξαυτοὺς λανϑάνητε βλάπτον- 
τες φοβεῖ δὲ αὐτοὺς, τὸ δέξασθαι νόμον καλῶν. --- 38, Ἐφ᾽ ὑμῖν 
ἀντὶ τοῦ καϑ' ὑμῶν. ( 40γ.) 

μα. 5. Παραίνεσιν δὲ καὶ ἀξίωσιν} τὸ παραινεῖν παὶ ἀξιοῦν, 
δήματα ὄντα, ὀνοματικῶς. πφοήνεγκεν. (4ύγ.) -- 6. Ἣν ---Ἰ ἣν χά- Ἶ 
φιν ἀντιδοϑῆναι ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι φαμὲν χρῆναι. -- ΟΟὐκ 
ἐχϑροὶ ὄντες οἱ γὰρ τοῖς ἐχϑροῖς τι συγεροτοῦντες βλάπτον-- 
ται μᾶλλον. -- 7. Ἐπιχρῆσϑαι τὸ πολλάπις χρῆσϑαι." 'ἃ- 
9. Τὸν Ἀὐμνηξῶν -- πόλεμον] τὸν περὶ τῶν ἀγαλμάτων. Ἐ΄ ' 

δ} 

Φανεῖται. πᾶ. τὰ. δὲ αἱΐτι5 
οοά, (ϑίερῃ. πϑβοῖρ αι15,} φανεῖς 
τε. ἰπ (855. δἰΐψυϊα θθγάβιπι 

εγδῖ Ροβὶ τ δ 56 βραύλασα, ΤΊ 115 

δγαϊ, χιϑὴι φαοα ἀππα5 ΠΠ 6 Υ85 αἱ 
ΟϑΡΕΥΘ Ροϑββοῖ. 

Ἔφ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς. ῬοπὶγΘπηισα 
ἴῃ πιᾶῦρ. μα) »εἰ 1). 

Οαρ. ΧΙ. “Ζικαιώματα --- τοι- 
ἄνδε. ,, ἴοι. Π4]. [Ρ. 795.] οἴ οἵ. 
ἱκανὰ --- νόμους οἱ 411 τερτο- 
πον ἐπι θυ ο. “ ὙΥΔΑδ855. Ζε- 
καιώματα ε Τ ογά, 1. 1. ἐποίδξ 

ΟΥδηιηαῖ, πῃ Ποῖ, Δυροᾶά. Τὶ 
Ῥ. 90. Β. πρὸς ἡμᾶς. ΟΙ. τοὺς 
τῶν Ἕλλ. 

“Ὥρτε. Τα Ῥίεπθ (855. Ατιρ. Ὁ, 
ῬΑ]. Η. Τὰ Ο. ὥςτε εἰν. 8]. ΤΏ8. 
6588 ἀϊοίξιν, οὶ 6 Πρ. ὅςτε αἵ- 
ξουίασ, Ψα]50 (Ββδοκ. Β6κΕ, Ὁ) 
ὥςτ᾽ ἐπιχρ. 

Φαμέν οηϊ. Ὦ. ν 

ᾧ. Πρὸς τὸν Αϊγ. Ἐ. πρὸς τῶν 
“Αὐγ. Τάεῃι οἱ Ηἴο δὲ βἕαξιπα, Ροϑβὲ 
4ἰγινιτῶν Ρεγν ΒΟΥΙΡΙ , Τϑυχ, πρό. 

ἯΙ εὐεργεσία. Αχέϊς., ἀε.. Τ)4ῃ, 
Παρέσχεν ὑμῖν. Ε΄. ἡμῖν, 



ΛΟΓΟΣ. ΚΟΡΙΝΘΊΩΝ: ΚΕΦ; μα μβ΄. 

“τῶν μὲν. ἐπικράτησιν, “Σαμίων. δὲ᾿ κόλασιν. ..8. καὶ: ἐν 

“καιροῖς, τοιούτοις. ἐγένετο, εοἷρ, μάλιστα. ̓ἄνϑρωποι, ἐπ’ 
ἐχθροὺς τοὺς 'σφετέρους ἰόντες, τῶν πάντων. ἀπερίοπτοί 
εἰσι παρὰ τὸ νιπᾷν.", φίλον. τα. γὰρ. ἡγοῦνται τὸν ὑπουρ- 

' δγοῦντα," ἣν. καὶ πρότερον. ἐχϑρὸς ἢ" πολέμιόν τε τὸν ἀν- 

ΟΣ 

τιστάντα, ἣν καὶ τύχῃ φίλος ὦν." ἐπεὶ καὶ τὰ οἰκεῖα χεῖ- 

ιθον. τίϑενται. φιλονεικίας, ἕνεκα. τῆς οὐδείψμνε δ, φυνυτολλ ᾿ 

υδλ ." μϑὺ 
πὶ βΟ ΣΙ, οὐ διὲ ὠφελείας λογισμῷ παράγεσϑαι.) Ὁ 

νν " 6} ες 

λναὴν κ Ὧν ̓ἐνθυμηϑέντες, καὶ νεώτερός: τις ἀρϑι πρξ- 

᾿σβυτέφου. αὐτὰ μαθὼν, ἀξιούτῶῷ. τοῖς ὁμοίοις ἡμᾶς μῦς 

8." Τῶν ἁπάντων] τῶν προλαβόντων ἁπάντων ΠΣ ἃ ἰϑϑον ἢ ἢ φι:- 
λίαν μεσολαβημάτων.-. (λ. “4“0ὐγ.) -- οἰἀπερίοπεον ἀπροόρατοι:, 
ἀπρονόητοι, ἢ ἀνεπίστροφοι. ( Κασσ. “40γ. Ῥοστγ.) -- 4. Παρὰ. 
νικᾷν) ἤγουν διὰ τὴν νίκην. (Δ. 4ὐγ.} -- 6. Ἐπεὶ καὶ τὰ οἶκε 
ἀντὶ τοῦ, καὶ γὰρ τὰ οἰκεῖα. 

μβ΄. Ων] τῶν προειρημένων εὐεργεσιῶν." ((. “4ὖγ.) --- 9. ᾿Δμύ- 
φάνθαι ἀντὶ τοῦ ἀμύνειν καὶ. ̓ βοηϑεῖν ἀντὶ γὰρ τοῦ εὐεργητικοῦ 
τὸ ἀμύνεσϑαι παρείληπται: (2: 4ὖγ.) ξ. ̓ λμύνεσϑαι ἀντὶ τοῦ ἀμεί- 
βεσϑαι.. μόνος δὲ Θουκυδίδης. ἐνταῦϑα πέχρηται τῇ ἐναλλαγῇ τῆς 

38. Τῶν πάντων. ΟἸ πὶ (εξ ἀριιὰ 
Ηδδβοῖ.) ἁπάντων, 564 πάντων 
ΒΟΥΙ͂ΒΣ 1πσβογαμηϊ, 455. Απρ. Ραὶ]. 
ΟἹ. ΒΡ. 1ὸν αὶ, Η, Ἄδερ, (6.) εἰ 
εἰς ΒΕΙΚ. 

᾿Απερίοπτοι. »» Ε, ΤΉ πον ἃ. 1ατι-- 
δι ῬΟ]]. 11, 58. Ιπιϊταίιι5 εβῖ 
'μππο Ἰόξιιπι: Πίοπν. ΠΑ]: ἹἽΙ, τι. 
καὶ οὐδενὸς τῶν ἀνηκέστων ἀπε- 
χόμενοιπαρὰ. τὸ νικᾶν. Υἱὰ. Πδητ. 
ϑίορΗ, αὐ Βίοηγβ. οαρ. ΧΥΙ, οἱ 
ἴπ αἀὐποῖ, Δα] μῖπι Ἰοοιΐη.“ς ὨῸΚ. 
Ἐν υμᾶ εἰσί Ἠαρεὲ περί 5. ν. 

-- ἧ. ΝΙκῖ πρότερον ἦ Ῥτο 
ΠΤ τς 7μοτίε, ἀἱοὶ Ῥοϊαῖθθα οτο- 
485, (αιιοῦ. Ὁ δα, {υδὲ 6 πάρος 
εἰ ποτέ ΤΊ ἴουβο. ΟΥ. ὃ. 291. 1. 
Ρ. ̓  πόηΐε,, ἤου" ἡτωρ τ ΒΡ 118.) 
βου θη ἄττα εἰ --Ξ ἦν. ὙΙα. ΠΤ, τ. 
Ρ- σι. Ἦν εαἴίθηι ἐχμέρεης Ὁ. Ἑ. 

ϑιστ.. οὐδ 
Τύχη. Ο. τύχοι. 

τίϑεν σ. ̓ τίϑεται Ψἷ.3. Ἔ 
ἃ]. ΣΙ 

ῬΒΟΘμΪ55, 
᾿ ἀντὶ τοῦ ἀμείβεται" ὡς καὶ Θου- 

᾿Αντιστάντά. Μαχρ, ϑίθρῃ. ἀν- ᾿ γυὰν 

ΠΡ ἢ Ῥα]. ΜΑΤΑ 

Ὁ βρ. ΧΙ. Παρὰ πρεσβυτέρου 
αὐτὰ μαάϑώ. ΑΥ. Οἰγ. δῃ, πἢ. 
Β. αὐτὰ παρὰ πρεσβ. μαϑ'ον 
“Πμᾶς. ψὶμ. Τα. ὑμᾶρ. πος 
᾿φμύνεσϑαι. Β. ἀμύνασϑαι. Ἐς 

Μοβαι. ΑΥτ, Ομ, [)8η.. ἀμείβε- 
σθαι, 568 ἱπ Ἐ. οἵ Μοβαι, τὰ 
τηᾶΥρ. αἀὐποιϊαίΐαηι 70. ἀμύνεσϑαϊ. 
ἣν δ. ᾿᾿μύνασϑαι " Θουκῦδί:- 
δηὴς ἀντὶ τοῦ ἀμείβεσϑαί. να, 
ϑ0801., ἀϊτι το σθηβδι, ἀμεῖβ., ἐξ 
σϑαι, ᾿ᾳδοᾶ ὩΟΜ ΠῚ 1155. Π8-. 
Βοηξ, δχ ἱπέουρυθεαιοπθ δέθα. 
ὉῦΚ. »» [1ὰ ἔογϑ 1Ρ'΄,. 65." τὸν εὖ 
καὶ καλῶς δρῶντα ἐξ ἴσου ἀμυ- 
νούμεϑα. Οεδἰογιπι μπιπο 1οοι 
Ἰαιάϑε.. βομοἸᾳϑιθβ. δα Ἔατρ. 

ν. θ95.᾽ --- ἀμύνεται, 

κυδίδης" ἀξιούτω τοῖς ὁμοίοις 
ἡμᾶς ἀμύνεσθαι. Τάρηι [δοὶϊ Ἐπν- ᾿ 
δι αΣ εΐιι5 Π. Ε- Ρ. 414. (546. «)), 
Φησὶν ὃ ὃ γραμματικὸς ᾿δριστοφά- 
νης, τὸ ἀμύνεσθαι --’ τεδεῖσϑων 
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ψεσθαὶ, μαὶ “μὴ νομίσῃ δίκαια μὲν τάδε, λέγεσϑαι; ξύμ- 
φόρα δὲ; δὲ πολεμήσει, ἄλλα εἶναι. 9. τό τε γὰρ ξυμφό- 
ον, ἐν ᾧ ἄν τις ἐλάχιστα ἁμαρτάνῃ, μάλιστα ἕπεται" 
“κἀὶ τὸ μέλλον τοῦ πολέμου, οὗ φοβοῦντες ὑμᾶς Κερκυ- 
ραῖόι κελεύουσιν ἀδικεῖν, ἐν ἀφανεῖ ἔτι κεῖται" καὶ οὐκ ὅ 
ἄξιον, ἐπαρϑέντας αὐτῷ, φανερὰν ἔχϑραν ἤδη καὶ οὐ 
μέλλουσαν πρὸς Κορινϑίους κτήσασθαι" τῆς δὲ ὑπαρχού- 
δης “πρότερον διὰ Μεγαρέας ὑποψίας σῶφρον ὑφελεῖν 
μᾶλλον. 8. ἡ γὰρ τελευταία χάρις, καιρὸν ἔχουσα, κἂν 

ἐλάσσων ἦ δύναται μεῖξον ἔγκλημα λῦσαι. 4. μηδ᾽ ὅτιῖο 
ψαυτικοῦ ξυμμαχίαν μεγάλην διδόασι, τούτῳ ἐφέλκεσϑε. 

τὸ γὰρ μὴ ἀδικεῖν τοὺς ὁμοίους, ἐχυρωτέρα δύναμις, ἢ 
τῷ αὐτίκα φανερῷ ἐπαρϑέντας διὰ κινδύνων τὸ πλέον 
ἔχειν." 

λέξεως; ὡς, καὶ τινὰς ἐναλλάστειν τὴν γραφὴν, καὶ γράφειν. ιἀμεί- 
βεσϑαι. οὐκ ἔστι δέ. --- 8." Ἐν ᾧ ἀντὶ τοῦ ᾧ᾽ τὸ δὲ ἐλάχι- 
στα, ἀντὶ τοῦ οὐδ᾽ ἐλάχιστα. ( Κασσ. Α4ὐγ. ἹῬοστγ. )-- 4. τὸ μέλ- 
λον τοῦ πολέμου) ἀντὶ τοῦ, ὁ μέλλων πόλεμος. (λ. “4ὐγ.} τον 
5. Κελεύουσιν) τὸ κελεύω οὐκ ἐπὶ μειζόνων μόνον λέγεται. -- 8. Ὕπο- 
ψίας] ὑποψίαν εἶπε τὴν μάχην ἢ εὐφήμως. ἐρεῖ δὲ ταύτην ἐν τῇ 
᾿πεντηχονταετηρίδι. --- 9. ἐπ γὰρ τελευταία χάρις, καιρὸν ἔχουσα] ᾿ 
ἡ μετὰ τὴν ἔχϑραν φιλία εὐκαίρως γενομένη, καὶ τὰ ἑξῆς. (Κασσ. 
«4ὺγ. ἹῬοστγ. ).-α 18. Τῷ αὐτίκα] τῷ πρὸς ὀλίγον. - Τῷ αὐτίκα 
φανερῷ] τῇ δυνάμει τῶν Κερκυραίων. ἡ γὰρ ἐκ ϑεῶν βοήϑεια 
κρυπτὴ καὶ ἀφανής. 

καὶ ἀντὶ ψιλοῦ τοῦ ἀμείψασθαι 
ὁτιοῦν. - Καὶ ἐκ τῶν Θουκυδί- 
δου τὸ ἀξιούτω --- ν. ψαϊοϊκοεπ, 
᾿. ο΄“ ΘΟΟὟΤΙ,. Ααά, Ζοπατσ, 1. 
Ῥ- τθο. Μοηιξ. Β10]. ΓΜ Ρ. 251. 
Ἡστμι. δα ϑθορῇ. Απί. Υ. ὅ59. 

Νομίσῃ. Ε. νομίσοι. 
Τάδε. εξ. (69) ταῦτα, αἵ 

τούτους Ῥτο τούςδε 45, 5. οἵ του- 
αὕτα ρτο τοιάδε 55. 

3. Ἁμαρτάνῃ. ψίίοσαπι ἅμαρ- 
τάνοι εσοΥγγοχίπιιιθ 6 Οδε5, Απρ. 
ὉΙ. Ῥαᾳ]. 1{. 1. Β. γιπα. πὶ, μαρ- 
τάνει ργυδοβθηῦ Ε΄ ΟΥ. ἢ. ἴῃ ΟΥ. 
ἰδη)θ ΕΧ Θπιθηα., ἀπιιιηι ἔιι155θς 

, δἴϊαπι ἴῃ Ὁ. ἢ 5. ξί. ϑουρίηγα 
χὰ, ἱποογία. Νοβ βοαιιηΐαῦ 

Ἠδδοῖς. οἱ Βεκκ. ' 

“μᾶς πρόλμην ον σ. ἡμᾶς. 
στ. οἱ Καὶ 
ἀρήνεμθας ἘΕ, Ρ. ὁποξαξυτη ἀ- 

μείβεσϑαι, ποᾶ 5ιῖρτγᾶ δὰ ἀμύ-- 
νεσϑαι Ῥογίηεδχα νι θίαγ. 

3. ΣΗΙ γὰρ ---λῦσαι. ἣν ΡΙαΐάτοῖ. 
Μοτεῖ. 558.» υ] κἂν ἐλάττων ἢ ἢ, 
ἀρὰν ἔχ’ ὙνΑ58, 

᾿ 4, Ἐφέλκεσϑε. 6. Ῥαϊ. Οτ: (πμ 
41|ὸ ταπιθη οπθη δ, ξ). Ἐ.. Π δι. 
τ. ". ἐφέλκεσϑαι. 
᾿Ἐχυρωτέρα. ΕΔ, Βα85. ἐσχυρο- 

τέρα. 
Ἢ τῷ. Ο. ἢ τῆς, 5εἃ τῷ 5. τῆς 

8]. πιᾶπ. Μαῦδ. ΕἸΟΥ, ν πα, ἣ τό. 

“Φανερῷ. θαι. Μοραά; φανε- 
ρῶς. 



ὕ».. ἌΡ αἱ (ἀ8ι. ̓ἘἘπίλογοι.} ἰ 

τ μγ΄. ἀδεσῦψο, δὲ περιπεπτωκότες οἷς ἐν τῇ ὀρ αήμε γι ἡ 

μονι αὐτοὶ προείπομεν, τοὺς σφετέρους ξυμμάχους αὐτόν 
τινα κολάξειν.. νῦν παρ᾿ ὑμῶν τὸ αὐτὸ ἀξιοῦμεν κομίξε- 

σϑαι, καὶ μὴ, τῇ ἡμετέρᾳ ψήφῳ ὠφεληθέντας, τῇ ὑμετό- 
δρᾳ ἡμᾶς βλάψαι. ῷ. τὸ δ᾽ ἴσον ἀνταπόδοτε, γνόντες τοῦ- 
τον ἐκεῖνον εἶναι τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ ὅ τε ὑπουργῶν, φίλος 
μάλιστα, καὶ ὁ ἀντιστὰς, ἐχϑρός. 8. καὶ Κερκυραίους 

[δὲ] τούρδε μήτε ξυμμάχους δέχεσϑε βίᾳ ἡμῶν, μήτε ἀμύ- 
Ψεῦξ αὐτοῖς ἀδικοῦσι. 4. καὶ τάδε ποιοῦντες, τὰ προρή- 

ω ἦᾺ 

10χοντά τε δράσετε, καὶ τὰ ἄριστα βουλεύσεσϑε ὑμῖν αὐ- 
τοῖς. ἊΨ» ὅ.: Τοιαῦτα δὲ καὶ οἵ Κορίνϑιοι εἶπον. 

κγ. Ἡμεῖς δέ] οἱ ἐπίλογοι ἐντεῦϑεν. - Πε ἑπτωπότες } ἐκ 
τύχης τινός. φοβεῖ δὲ διὰ τούτου τοὺς ᾿᾿ϑηναίους, ὅτι τὸ τῆς 
χύχης ἄδηλον, καὶ ὅτι Ἶ καὶ αὐτοὶ περιπεσοδῦνται. --- Οἷς ἐν τῇ 
«Τακεδαίμονι --- ---Ἴ οἷα ἐν τῇ “Δακεδαίμονι εἴπομεν, ὅ ὅτι τοὺς σφε- 
τέρους ξυμμάχους, καὶ τὰ ἑξῆς» τοῦτο καὶ παρ᾽ ὑμῶν ἀξιοῦμεν. --- 
8. Τούξςδε] ἐμφαντικὸν τὸ τούςδε, οἷον τοὺς ἀδικοῦντας. 

6 δρ. ΧΙΛΠ. ΤῊ «Δακεδαίμονιε. 
5 ἢ ἀροεβὲ Ασ, ΟἾσ. Ῥυΐβ ῥὑσὸ οἷς 

ων τινα κολάζειν. Οτ. Ὁ. 
Ταυτ. Ἔ. ἽΜοκαιι. τσ. Οτ. θη. 
Ρ. αὐτὸν κολάζειν τινά, αιοά 
ΘΟ δε τιι5 π18]6 τεσορῖϊ. ὙἹά. ο. 40. 
εἴ ἄς Ασί. οὐξ, πη Ὁ Πὰς. ο. 6. Απρ. 
αὐτῶν τινα, 56 -πιδῃ. τε0. ΘΟΥ- 
χοχὶς αστον.. 

“Παρ ὑμῶν τὸ αὐτό. 6. τὸ αὐ- 
τὸ παρ᾽ ὑ. Ὁ. 1. ἡμῶν. ᾿ 
“αὶ μή. Ῥοβίεσίιις Θχρίαϊὲ (55. 

-ὐ ῳεληϑέντας. Ὦ. Ε. ὠφελη- 
ἥνες. Ἰάεπι 5: δι] ὑμᾶς, ἴὰ Ἐ, 
ἴδηι ΟΟΥΥ. ἡμᾶς. 
“Ὁ Τὸ δ᾽ κε δίποθγιπι Πὶς 

τ δαϊίανῦ Ῥ8]., Ὡδηλ 
δ ον, γα, 1, ἀν Ρ. 214. 

τον ἐκεῖνον εἶναι τὸν παι- 
ρόν. Β. τοῦτ. εἶν. ἐκ. τὸν καιρ. 
Ἡ. ἐκ. εἶναι καιρ. ϑΐπ6. τόν. 
8. Καὶ Κερκυραίους τε. 81. 

νυἶθο. Ῥαδυιΐο]δα καὶ --- τε, εἰ- 
Ἰαπιδῖ, αιιο ἃ ποι άττα δᾶ Ἰιχοϊάπιην 
Ροξδιιοϊτῆπι;, εὐξεσεψιε δὶ σα ἸΠ σθηῦ 
(νὰ, ποῖ, δὰ 1, 9.), βἰο βδαϊΐθηι 

ἰάοηθα νυἱ δαύθυθ νυἱάθπέατ, ΤΈ" 
οπ, Ε΄, Τὶ. γαῖ, Η. Ἀερ. (6.}) Ἐ, 
(Τὰ ρΡοβίγθπιο βἰπῖῖ καί 5. ν.) 
Οοπίσα (855. Απὰρ, Οτ, Μοξᾷιὶ. 
Κερκυραίους δέ. Νοσίιθ πος πὰ 
καὶ --- γε ῬΙαοθξ, 564 ρμαζεοι ἃ 
οὐπὶ ΒΕΚΕ, ἀ6]16π68. 

Τούςδε. Ἀ6ρ. (6.) τούτους. 
“Ζέχεσϑε, ΟἸΐπι ἴπνηα δταπῖν 

τηαιϊοα δέχησϑε, χαοα σοτγεχί-- 
τηϊι5 6 855. Απρσ. (π ψαΐθιι5, ΞΡ, 
Ε΄ τες, πῖδη. ἢ) Ρα]. 10. νΐἵ. 18ιγ. 
γῃ. 8 πιϑη, Ργ. Ρ, (Ηδδοξκ. Βϑαῖκ) 
ΤΏ Ἐ, , δέχοισϑε. 

᾿φμύνετε. Ἐχ ΑὉΡ.:ὉἙ8]. Τί, ψαί. 
Τὴ. ἃ πιδῃ, 566. ᾿, δβοξ, ΒΕΚΚ. 
τηπξανἐπιῖς νι]. ἀμύνητε, χαοα 
ἀρίεπαϊ αιάδπι Ροϊεβί, εἷ ργὸ 
δογϊβίο Παθϑί ; ν ΘΥιι ᾿ος 16 η1- 
Ῥτι5 ΠΗ] 15 ἀρίτηηι. Ἑ;. ἀμύνοιτξ. 
4. Προςήκοντά τε. Τεϑβ. ν. σ. 
Ὑμῖν αὐτοῖς. Υἰμπά, Β. Βατ, ΑΥ, 

Ομγ, ΑἸα, ΕἸοΥ. δα. Βαβ. πιϑυδ- 
ϑίθρ, ἐν ὑμί αὖτ. Ἐλῖαπι ἱπ ΟΥ̓. 
άοταὶ ἐν; 56 ἀδίπαθ ᾿πατιοίῃπι. 

5. Τοιαῦτα δέ. ,5» Νοι ἀμθὶϊο 
χυΐῃ δή, ποι δέ; ἃ Ἰθσχν ὐρὴν 
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( Οἱ ϑΉ ψΌΤΟν τοῦ τῶν Κερκυραίων καὶ Κορινϑίων 

τὰ πολέμου μετέχουσιν." : μδ΄ -- νε΄ ΝΗ 

᾿ὐπρᾷνον μὲν οὖν ἐπιμαχίαν ποιοῦνται Κερκυραΐοις.) 

μδ΄. ᾿ἀϑηναῖοι δὲ, ἀκούσαντες ἀμφοτέρων» γενὸ- 
“νης καὶ δὶς ἐκκλησίας, τῇ μὲν προτέρᾳ οὐχ ἧσδον τῶν 

-Κορινϑίων ἀπεδέξαντο τοὺς λόγους" ἐν δὲ τῇ ὑστεραίᾳ 
Ἑμετέγνῶσαν Κερκυραίοις ξυμμαχίαν μὲν μὴ ποιήσασϑαϊ, 
ὥὥετε τοὺς αὐτοὺς ἐχϑροὺς καὶ φίλους νομίξειν" (εἰ γὰῤ ὅ 
ἐπὶ Κόρινθον ἐκέλευον σφίσιν οὗ Κερκυραῖοι ξυμπλεῖν, 
ἐλύοντ᾽ ἂν αὐτοῖς αἵ πρὸς Πελοποννησίους σπονδαί") 
ἐπιμαχίαν δὲ ἐποιήσαντο, τῇ ἀλλήλων βοηϑεῖν, ἐάν τὶς 
ἐπὶ Κέρκυραν ἴῃ, ἢ ̓ ἀϑήνας, ἢ τοὺς τούτων ξυμμάχους. 

μδ΄. ᾿Ακούσαντες ἀμφοτέρων] Μηηδὲ δίκην δικάσῃς πρὶν ἀμ- 
οἷν ὠὐᾶδον ἀκούσης. --- 4. ΜΜετέγνωσαν} μετεβουλεύσαντο. [τὸ 

ἑξῆς, συμμαχίαν μὲν μὴ ποιήσασϑαι μετέγνωσαν, ἐπιμα αν δ᾽ 
ἐποιήσαντο. διαφέρει ὃξ συμμαχία ἐπιμαχίας. ἐπιμαχία μὲν, ὅταν 

ἀλλήλοις παρέχωσι, δυνάμεις ἑκάτεροι" συμμαχία δὲ ὅταν μόνοι 
᾿ἀϑηναῖοι δῶσι βοήϑειαν Κερπυραίοις. (ἃ, Κασσ. 4ὐγ. ΞΟ Εἰ 
γὰρ - --Ἰ αἰτία, δί ἣν ξυμμαχίαν οὐκ ἐποίησαν. (40γ. Βασ.) -- 
8. ᾿Επιμαχίαν δὲ ἐποιήσαντο] αὐτὸς δηλοῖ, τί ἐστι. “συμμαχία καὶ 
ἐπιμαχία. ἔστι δὲ συμμαχία, ὅταν τις τὸν αὐτὸν. ἔχῃ τῷ συμμα- 
χουμένῳ ἐχϑρὸν καὶ φίλον" ἐπιμαχία δὲ , ὅταν τις μόνον. τῷ συμ- 
μαχουμένῳ ἀδικουμένῳ βοηϑῇ, οὐ μὲ ἔντοι παὶ ἀδικοῦντι συμπράτ- 
τῇ.- ἐπιμαχίαν οὐ» νῦν βούλονται ποιῆσαϑοὶ ᾿4ϑηναῖσι. --- 9. Τοὺς 
τούτων ξυμμάχους] εἶχον γὰρ οἱ ΘΉΒΗΣ ξομβίημθνς τοὺς Ἐπι- 

βογιρέιηι πἰσ ἔα ΥΣ, ῬΥΘ βου τἶπα 
πππὶ δἰδιι οαάδθπι ραγίοι]α 
᾿δδαιδευν, ( ΘΤΈΡΗ. Μα]6. Απὶθ 
ὈΥΑΙ ΘΟ. ΘΗ (ΟΥ̓ ΟΥΓΒΘΟΤΊΙΠΙ Ἰοστη- 
ΤῸ σοὺρα οὗ μὲν Κερκυραῖοι 
ἔλεξαν τοιάδε σκρΡ. 51., 6ὲ οἸδιι-- 
ἄνιηξ βαπὶ νοσρα τοιαῦτα μὲν οἱ 
Κερκ. εἶπον. ἙάΘπι πιοῦο οτα- 
ἐϊο ΟοΥ ΠΟΥ οΥ̓αἤ τ νου} 15 
οἱ δὲ Κορίνϑιοεμετ᾽ αὐτοὺς τοι- 
ἄδε (8. 56.; οἱ ἀοϑίηϊα 5 ΠΆΠ ΠΡ τι5 
τοιαῦτα δὲ καὶ οἱ Κορ. εἶπον, ΟΥ̓. 
Ὅ80. 72. 111. Οἰτηὶ 79: 111... ὉΔΡ. 
85. πῆ. οὐ 87. 1π|{. 1Ὲ, ΠῚ, 40. 
Ὑπ1τ. 111, 6δ. 1πϊΐ, οὐ δ Κοη. ΟΥΥ- 
Δι ΤΡ. 5, ὅ0. 

Οαρ. ΧΙ. Γενομένης καὶ δὶς 
ἐκκλησίας. Τπυϊταΐαγ Γχοίαη. Υ ΟΥ. 
Ἡϊδίου. Σ᾿; 20. 

ἱγστεραίῳ, Ἐ΄. ὑστέρᾳ. 
,Μμετέγνωσαν. Μοβαι. δυθίαπρῖς 

μέν. 
Κερκυραίοις. Ῥαὶ. Κερκυραίους, ᾿ 

«ποὰ οἰΐδηι ἀρτιὰ Αὐμμηοη.᾿ ἴῃ 
συμμαχεῖν (Ρ. 151. μνήχὰν 1656- 
Ῥάῖαν δηΐθ ϑίβρῃ. " 

-Ξυμμαχίαν μὲν μή: απ, ̓μὲν 

ξυμμ. μή. Ἑ-. Η. οπι. μή, αιιοά 
ἴῃ Βιορ. (6.) γεο. πιϑῃ, Δα] αϊε, 
»» ΑἸαΠΊ ΟΠ. ῬΥῸ μή Βαρεὶῖ οὐ, φυΐρ- 
ΡῈ Ἱπεπιουϊίου οἰζαραΐῖ Ἰοοιῖτας ᾧ 
ὉΟΥΤΤῈ, 

Τῇ ἀλλήλων. Οοά. Βαξς. οἵ τον. 
τῷ ἀλλ᾽. Μαϊο. 

Τοὺς τούτων. Ῥ.-. 
Ν ᾿ 

τὰς του- 
τῶν. Δϑν ον. 
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9: ἐδύκει γὰρ ὁ πρὸς Πελοποννησίους πόλεμος καὶ ὥς ἔσει 
ὅϑαν αὐτοῖς, καὶ τὴν Κέρκυραν ἐβούλοντο μὴ. προέσϑαι, 
Κορινϑίοις, ναυτικὸν ἔ ουσαν τοσοῦτον, ξυγκρούειν δὲ 
ὅτι μάλιστα αὐτοὺς ἀλλήλοις, ἱ ἵνα ἀσϑενεστέροις οὖσιν, ἣν 

δ5τι, “δέῃ, Κορινθίοις τε καὶ τοῖς ἄλλοις ναυτικὸν. ἔχουσιν 

ἐς πόλεμον καθιστῶνται. 8. ἅμα δὲ τῆς τε Ἰταλίας καὶ 

᾿ Σικελίας καλῶς ἐφαίνετο αὐτοῖς ἡ τῇδ ἐν συν 
Ζεῖσϑαι. ; : 

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ͂. ΚΕΦ. μδ΄. μέ.» ΄ 

- 
δπεοῦνα δέκα υαὖῦς αὐτοῖς πέμπουσι δ ΣΝ 

γᾷ, Τοιαύτῃ μὲν γνώμῃ οἵ ᾿4ϑηναῖοι τοὺς. ἩᾺ ᾿ 

να δὺς προςεδέξαντο, καὶ τῶν Κορινϑίων ἀπελθόντων, 

οὐ πολὺ. ὕστερον δέκα ναῦς αὐτοῖς ἀπέστειλαν βοηϑούς.. 
ῷ. ἐστρατήγεν δὲ αὐτῶν “ακεδαιμόνιός τε ὁ Κίμωνος, 

καὶ Διότιμος ὁ Στρομβίχου, καὶ Πρωτέας ὁ Ἐπικλέους. 

8. προεῖπον δὲ αὐτοῖς μὴ ἐρυνοώ τ ὐγὴς Κορινϑίοις, ἢν μὴ 

16 ἐπὶ Κέρκυραν πλέωσι, καὶ μέλλωσιν ἀποβαίνειν, ἢ ἐς 
τῶν ἐκείνων τι χωρίων" οὕτω δὲ, κωλύειν κατὰ δύνα- 

΄ 

δαμνίους καὶ Ζακυνϑίους. -- 5. Τοῖς ἄλλοις] Πελοποννησίοις δη- 
λονότι. --- 6, Τῆς τε Ἶτ. --- ἐν παράπλῳ "εῖσϑαι] τοῖς παραπλέου-᾿ 
σιν ᾿Ιταλίαν καὶ Σικελίαν. .«. ἔχειν τὴν Κέρκυραν. 

με΄. 11. Βοηϑούς] σὐκ εἶπε συμμάχους. (.40γ.) -- 15. Λακε- 
δαιμόνιος] ὄνομα κύριον. ( 40γ.) --- 16. ᾿Εκείνων τι χωρίον] αἷ- 
γνίττεται '᾿Ἐπίδαμνον. 

ϑεῖο]. Αὐἱϑιϊά. Τ΄. 1Τ|, ΡΖ 
«Αακεδαίμων τε ὃ Κίμώνος, ἴιξ 
Ῥυόράγεῖ, Οἰποόπεῖι λακωνίσαις, 
Οὐαιι μέπϑ, 1811 ἀἴσουθ ΜΕΡ- 
ποῖ.’ ΟΟΤ ΤΊ... ) 

Ὁ Στρομβίχου. σ. ὃ Σερομβί- 
λου. 6. (ἡ ὃ Στρομμίχου. ἴα 
οἴΐδηι Η,,, 56 5. ν. 8]. πιᾶπ, γρ- 
Στρομβι. ΑἸ. Βα5. Οστρομβίχου. 

δι .- κορινϑίοις: ΑὐεἱσΏ 1 τοῖς; 
4αϊ νι]σοὸ ρυαθῆρτἑτ, δ ΘΟ πλι15 
τη (855. Απρ. ΟἹ. 6. Ῥαᾳ]. 1. 
αι. 6.Η. Ε. Βε Ἔ Ὁποῖς πο] 151: 
Ηδβδοκ. 
᾿ “ἔῃ: Θ΄. δέοι. 

Τοῖς ἄλλοις. Τοῖς ἄλλοις τς 
ταᾶν τ: ΒΕΚΈΘΥ., πο ἔθ ΠΊΘΥΘ 58116, 

; 38. Τῆς τε. Τε δθεβί ἙΕἸοΣ, 

ΧΙ. Κίμωνος. 816 
νυ]θο Κίμμωνος,΄τιο ἃ ΘΔ ΉαΘΟ ΣΕ, 
εἰ ΒΕΚΚ. σουτθχίπιβ 6 (458, Ατιρ. 
ΕἸ. Ε. Ῥα]. 1ἰ. 6. Ὁ) Τϑὰτ, ΟΥ. 
Ατ- Ομ. τη. ».. ΕἸοΥ. Τ᾿ Απρ. 
ἰδηλ θη. 

χα, ΟΒ οὶ ΠΘ8 ΒΡΤα μ. Β48. 
Κίμμον. τἰὐὰ5 Ἰοοἱ χιθηλιπῖΐ 

πι φαυοάάδιη. οἵ μ΄ 

8. ΜΜέλλωσιν. ῬΑ]. Τί. νι, Ἡ. 
μέλλουσιν. 
Ἐς τῶν ἐκείνων τε χωρίων. Τία 

Ῥεηε (455. Απιρ. Ε', ΡᾺ]. ἵει, Κα. 
Η. 6. [ματτ. 811. (,,αμὲ ἀαυεγ-, 
515. αἰΐφμοῖ εχ τἰίοστει ορρίἀϊ86 6) 

Οἵ. ξαρ. 55. τοῦ. εἰ Μαΐίμ. Ου. 
ΟΥ̓. 5. 578. Ρ. 586. (Βινῖπι, 5.113.» 
δάμποΐ, 1.) ὕα]ρὸ χωρίον. .. οἰ 
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μιν. 4. προεῖπον δὲ ταῦτα, τοῦ μὴ λύειν ἕνεχα τὰς 
δπονδάς. δ. αἵ μὲν δὴ νῆες ἀφικνοῦνται ἐς τὴν Κέρκυραν. 

τ 

(Στόλος Κορινϑίῶν ἐπὶ τὴν Κέρκυραν.) 

με΄. Οἱ δὲ Κορίνϑιοι, ἐπειδὴ αὐτοῖς παρεσχεύαστό, 

ἔπλεον ἐπὶ τὴν Κέρκυραν ναυσὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν. 
ἦσαν δὲ Ἠλείων μὲν δέκα, Μεγαρέων δὲ δώδεκα, καὶ 5 
Δευκαδίων δέκα, ᾿Δμπρακιωτῶν δὲ ἑπτὰ καὶ εἴχοσι, καὶ 
᾿ἀνακτορίων μία, αὐτῶν δὲ Κορινϑίων ἐνενήκοντα. ὭΣ, 
στρατηγοὶ δὲ τούτων ἦσαν μὲν καὶ κατὰ πόλεις ἑκάστων, 
Κορινθίων δὲ ἐΞενοχλείδης ὁ Ἐὐϑυκλέους, πέμπτος αὖ- 

τὸς. 
ρῷ. ἀπὸ “ευκάδος πλέοντες, δομίξοντανι ἐς Χειμέριον 

τῆς Θεσπρωτίδος γῆς. 4. ἔστι δὲ λιμὴν, καὶ πόλις ὑπὲρ 
αὐτοῦ κεῖται ἄπο ϑαλάσσης, ἐν τῇ Ἐλαιάτιδι τῆς 

με. 8. ΠΠαρεσλεύαστο] τὰ τῆς μάχης. (.40γ.} --Ἠ 9. Πέμπτος 
αὐτὸς] «ἀντὶ τοῦ, μετ᾽ ἄλλων τεσσάρων. αὐτὸς δὲ ἀντὶ τοῦ πρῶ- 
τος. ὡς γὰρ τῶν ἄλλων μὴ ὄντων ἐπισήμων, τῇ τοῦ ἑνὸς ἠρκέ- 
ὀϑὴη ὀνομασία. ἢ ὅτι αὐτῷ ἠκολούϑουν οἱ ἄλλοι, ὡς μεῖζον τι 
καὶ. σοφώτερον ουλεύεσϑαι “δυναμένῳ. - 14. Ἐν τῇ ̓Ελαιάτιδ; τῆς 
Θεσπρωτίδος] ὡς εἶναι τὴν ᾿Ελαιάτιν μέρος χώρας ὑπὸ μείζονα χώ- 

8. ἐπειδὴ δὲ προςέμιξαν τῇ κατὰ Κέρκυραν ἠπεί- 10 

4. “λύειν. ΑΥ. κωλύειν. 
5. Τὴν Κέρκ. Τήν οὔ. ΟΥ, 
Ὁδρ. ΧΕΥ͂Ι. Οἱ ὁξ Κορίνϑιοι 

“- ἔπλεον ἐπὶ τὴν Κέρκυραν. Ἐχ- 
οἰάογης πδθο 1ῃ ΕᾺῺ ΟὟ ἀπρ]οχ 
Κέρκυραν. 
Ἦσαν δέ. 1). 1. ἦδαν μέν. Μοχ 

Ῥοβὲ Π]εγαρέων ναι. δέ οτα. 
᾿Δναχτορίων, Οτ. Ὁ. ᾿ἀνακτό- 

ρων. 

χοοίθ (455. Ο. Ἐ. Ῥᾳ]. [τ αἱ. 
Η. Βερ. Τιαιτ, Ψ}]14, Ἰηξγα δὰ κι7, 
5. Βυιΐη. ΟΥ. ΟΥ. τηδχ. ᾧ. 7ο.. 
Ρ' 285. εἱ ΒΚ, δα Π.]. γ5ὸ (εξ 

6.801.) ἐννενήχοντα. τι. ἐνενγή- 

ποντα, βιιργα ϑβουὶρῖ, δἰ ἕθυν ν ἱπ 
560. 5011. 515 τιυγϑιιβ ὟΠΠ, 44. 
ἐνενήκοντα, 111, 68. ἐνενηκοστύς, 
Υ͂, 12. ἡ ακόσιο} 1, 117. ΙΝ, 155. 
155. ἔνατος, 11, 49. ἐναταῖος 1π 
οΡἐΠῖβ. Πρ υὶβ Ἰεσὶ δαἀποίανιξ 
ΒΘΚκ. ᾿ 

Ἐνενήκοντα. Τία ΤΕΥ τιητιπὶ Ψν 

9. Ἦσαν μὲν καί. Ῥοκίγοπηαπι 
01. Η., 5. ν. 8]. 18. Βαθρεὶ [᾿ς 
ἐᾷ 8. Ἐπειδὴ δέ. ΑΥ, Οἴγ, Ὁ, ἐπεὶ 

δι 

Προφέμιξαν. Βι65. (6) συνέμι- 
ξαν, δἰ 11 ΤΊΔΥΡ, τη8. Υοσθηΐ, 
προςέμ. 
"Ἐς Χειμέριον τῆς Θεσπρωτίδος 
ἧς. .. Τοῖαπι ἢ. 1. αηΐθ σσι]ο5 

ζαριν δίσαθον Π, ,499.““ ΘΟΎΥΤΙ. 
Ὃ Θουκυδίδης τὸν λιμένα τῶν 
Θεσπρωτῶν εἶπε Χειμέριον, καϑά- 
στερ ἔχει σχήματος. ἈρΡδίμοι. Ρχο- 
δύπιη. ὅρος ἐκφράσεως. 

4͵ “Ὑπὲρ αὐτοῦ. Μοβαα, Ατ, 
Ομγ. Ῥδῃ. ἐπ᾽ αὐτοῦ. Ο. ὑπὲρ 
αὐτῶν. 
4πο ἅ)αλ. Ατιρ. ῬΩ]. ΟΥ. γα5ο. 

ἀπὸ ϑαλ. Ἐπλ εἰς ἔαργαῖ ἴῃ Οα58.» 
ἀοὶπὰθ δοσθηΐῃ βιιροῦ Ὁ ἀργα80 
ὨΙΔΏ 115 ΤΈΟΘη8 ἔθοργαι ἄπο. Οἵ, 
δουρί. ἀἴβοσ δά 1, γι, 

᾿Ἐλαιάτιδι. Οτ.ἢ ̓κιαβώφιδι, Ξε 

» 

᾿ 



ΚΕΡΚΥΡΑ͂ΙΚΑ. ΚΕΦ. ς΄. μξ. 955 

Θεσπρωτίδος, ᾿Ἐφύρα. ἕξειδι δὲ παρ᾽ αὐτὴν ᾿ἀχερουσία λί- 
μνη ἐς ϑάλασσαν. διὰ δὲ τῆς Θεσπρωτίδος ᾿Αχέρων. πο- 
ταμὸς ῥέων ἐρβάλλει ἐς αὐτὴν, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὴν ἐπωνυ- 

᾿ μίαν ἔχει... δεῖ δὲ καὶ Θύαμις ποταμὸς, ὁρίζων. τὴν Θε- 
δ σπρωτίδα “καὶ Κεστρίνην ̓  ὧν ἐντὸς ἡ ἄκρα ἀνέχει τὸ 

᾿Χειμέριον. 5. οἱ μὲν οὖν Κορίνϑιοι τῆς ἠπείρου ἐν- 
ταῦϑα ὁρμίξονταί τε καὶ στρατόπεδον ἐποιήσαντο. ἡ 

ὃ (ὐβντιπαρασχευὴ Κερκυραίων.) : 

μξ΄. Οἱ δὲ Κερκυραῖοι ὡς ἤσϑοντο αὐτοὺς προς- 
πλέοντας, πληρώσαντες δέκα καὶ ἑκατὸν ναῦς, ὧν ἦρχε 

10 Μεικιάδης, καὶ Αἰσιμίδης, καὶ Εὐρύβατος, ἐστρατοπε- 
δεύσαντο ἐν μιᾷ τῶν νήσων αἱ καλοῦνται Σύβοτα, καὶ 

ραν». -- 1, Θεσπρωτίδος Ἐφύρη] ἔστι γὰρ χαὶ ἄλλη ̓ Εφύρη ἡ Κό- 
φινθος. - 5. Ὧν ἐντός] ἐ ἐντὸς πρὸς ϑάλασσαν, ὡς εἶναι ᾿οϑμόν. -- 
᾿ἀνέχει] ἀνατείνεται. (1. “40γ. Σ τοι Ζς Στρατόπεδον] δύο σημαίνει 
τὸ στρατόπεδον, τὸν λαὸν τοῦ στρατοῦ, καὶ τὸν τόπον ἐν ᾧ. 
λαός. 
τοῦ πέδον. 

,ἐτυμώτερον δέ ἐστιν ἐπὶ τοῦ τόπου λέγεσϑαι, οἷον τοῦ στρα“ 

μζ΄. 8. Προςπλέοντας] ἀπὸ τῆς «ευκίμνης εἰς τὸ Ζειμέριον 
δηλονότι {- “-- 11. Σύβοτα) τρεῖς εἰσὶν αὗται δὲ νῆσοι; μικραὶ, σῦᾳ 

ἀοϊπᾶε ἃ ΒΌΡΕΥ ὦ 5ουἱρέιτα ΕΥδῖ. 
Ὁ. ̓ Ελαιώτιδι. Τια αἰΐαη 1... 564 
ἘΞ 5. αι 686. τηϑη. Ὁ. Ε, ᾿Ἐλεάτιδι. 
Τιις. Ἐλάτιδι. Μα]]ὰ: 2») ἔπι μαΐω-- 
αἰτέδιιδγ" “" ᾳυδδὶ 80 ἕλορ. ΥἹἱά, 
ων. 

ἦρα. {{1Ὲ ἥως. ῬΙοσίαθ 
- ̓Εφύρῃ (ἀπ ἀδι.) υἱὲ νυΐροὸ 
βου ιν, (455. Ῥ8]. Οσ. ΟΘοιῖ!. 
Βεκκ. ᾿Εφύρη (ἴῃ ποπαεῖτεαί.). γΙα, 
ποῖ, εἰ 1. 1. Ρ.. 251, 

Ἔξεισι. Β. Τιαυτ. Ἐ. Ατ. ΟἿτ, 
δη. ". ΑἸ4. ΡΊοΥ. δα. Β85. τιᾶτς. 
ϑίβρμ. εἰΐδιη Βθρ., 56 ἱπίϑυ νϑύβ. 
τρο. ΠΊΔΏ.» ἐξίησι. »γ) Ουοα 5ἱ το- 
ποτε νο]ΐπηιιδβ,κς ἑπαυϊξ ϑίερμα-- 
1118 »» Εἰ ργὸ δοῖϊνα 51:5} 1} δα ιο 8 
μδαῖσϑπι ομίχα βοσπηομ 8 ΟΥ̓αθοὶ 
Ἰερὲβ ἄαγθ. ϑαννλετος, ““ Ἵπιὸ ῥοῦ 

γα, 1,.ν 

ΨΟΟΔΥΘΠΊΙ5,, {πιδπι Ηδϑοῖ. επμ- 
Βεΐ, 
;Παρ᾽ αὐτήν. Ματρ. δΊερῃ. γρ. 

αὑτῇ. Οοπίφοξιιχα ᾿πιι} 1115... 
Ἐς θάλασσαν. Αὐτἰἱοι]ητι τήν, 

41 ἔβοϊ!θ σαυθηλ5., ΔΡἸΘοΐπηιι 5 
αἴπν (885. Αὐρ. Ὁ]. Ο. Ἐ, Βα]. 
1:. γαῖ. Η. 6. Β86, οοᾷ. ἴδιτς., 
Ἑ, Ηδδοῖ, ΒεῈκκ. Οὗ, 1. 

Ἐς αὐτὴν. Β. ἐς τὴν αὐτήν. Ὥ. 
οπῖ. ἐς. Ιδιιάδι νοῦθα δεὰ δὲ --- ἐς 
αὐτήν ΤιοΧὶ ΟρΥΘΡ 5 ἴῃ Οϑαποΐ 

᾿ ΒΒ ΘΟΩΒ ρὲ. 242... 10] εἰς. 

Ἧ ἄκρα. Τεοές Ατ. ΟἸγ, Πδην 
(Ξε ἴπ πιᾶτρ. δἀϑοτιρέιπι 6χα) 
χα. Β. Τῃ Ὠ. 5. ν, 8]. χῆδι. ἐ 

Οδρ. ΧΉΥΙΠΠΙ. ἹΜεικιάδης. (455. 
Αἰ. Μερμάδης ,.1 διιρεγδοτίρίο, 
βίβποτ, ἀιποά νἱάθιμν. 156 ΥΥ ΓΘ: 
ὩοΠλΐηπ,., ῬΤΟΡΥΊΙ5 εἰριβοιπάίς,, : 
Ο. Μμηκιάδης. στ. Χεμεικίάδης.. 
Ὀΐχιπι (δ585. βουίρίιτα δὰ νᾺ].. 
Ῥτδθϑίθι,, “δι θρσίιμδν Ὁ 
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αἵ ̓ Αττικαὶ δέκα. παρῆσαν. 9. ἐπὶ δὲ τῇ “ευκίμμῃ αὐτοῖς 
τῷ ἀκρωτηρίῳ ὁ ὁ πεζὸς ἦν, καὶ Ζακυνϑίων χίλιοι ὁπλῖΞ 
τὰν" ̓ βεβοηϑηκχύτες. 8.. ἦσαν δὲ καὶ τοῖς Κορινϑίοις ἐν 
τῇ ἠπείρῳ “πολλοὶ τῶν βαρβάρων παραβεβοηϑηκότες. οἵ 

μοι ϑμρορρα ἠπευιρῶται ἀεί ποτε αὐτοῖς φίλοι εἰσίν. 

“ ζυντιπαράταξίς τοῖν δυοῖν ναυτικοῖν ἐντὸς Χειμερίου καὶ 
Συβόξων.) ' 

μή. "Ἐπειδὴ δὲ παρεσκεύαστο τοῖς. Κορινϑίοις » λα- 

βόντες. τριῶν ἡμερῶν σιτία, ἀνήγοντο ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν 
ἀπὸ τοῦ Χειμερίου γνυχτός. 2. καὶ ἅμα ἕῳ πλέοντες, κα-᾿ 

ϑορῶσι τὰς τῶν “Κερκυραίων ναῦς μετεώρους τε καὶ ἐπὶ 

σφᾶς πλεούσας. 8. ὡς δὲ κατεῖδον ἀλλήλους, ἀντιπαρε- 10 

τάσσοντο, ἐπὶ μὲν 

τικαὶ νῆες, τὸ δὲ 
σαντες τῶν ψεῶν, 

εἷς: 

ἔχουσαν πολλάς. --- 
«Ἱευκί, μνῆη.- 

οὕτω μὲν Κερκυδ δος ἐτάξαντο. 
δος » μ ι δ 

τὸ μὲν δεξιὸν κέρας αἱ εγαρίδες νῆες εἶχον, καὶ αἱ 15 

᾿Δμπρακιώτιδες" κατὰ δὲ τὸ μέσον οἱ ἄλλοι ξύμμαχοι ὡς 

τὸ δεξιὸν κέρας Κερκυραίων αἱ ᾽4τ- 
ἄλλο αὐτοὶ ἐπεῖχον, τρία τέλη ποιή- 
ὧν ἦρχε τριῶν στρατηγῶν ἑκάστου 

4. Κορινϑίοις δὲ 

1. Τῇ Δευλίμνῃ} ἀκρωτήριον Κερκύρας ἡ 

“μη. 9: ἹΜετεώρους ἀντὶ τοῦ πελαγίους καὶ μὴ ἐπὶ ἀγκυρῶν 
ἱσταμένας, ἀλλ ἀπεχούσας τῆς γῆς; ὡς ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀπε- 
χόντὼν τῆς γῆς καὶ ἐν ὄρει ὄντων. 
καὶ φεῦ τὸν ἀέρα λοιπὸν εἶναι. --- 11. Ἐπὶ “μὲν τὸ νὰ μαι τὸ σχῆ- 

ΑἹ ᾿2Ζττικαί. 41 ογα. Ο. Ἑ]ου. 
τῷ, “ευκίμμῃ. ἸΤῖα τϑοῖθ Ατισ, 
ΟΣ δον, Θ ΣΉ  αἷν νἱα, 
ΤΩΡ. 50. ψυρὸὺ Δευκίμνῃ. 
.ιἱ Ζαπυνϑίων. Ο. α. Ζακινϑίων. 
᾿ ᾿Βεβοηϑηκότες. Β. βεβοηπότες. 
Τὰ 1. ἃ βεβοηϑηκότες ἀδαιι6 δὰ 
οἱ γὰρ ταύτῃ Ἰλοιηα. οἴξθοξα εἰμ8- 
ἄδεπι νοοὶς τϑρθυοτθ. 
ε8ὲ) Ἐν ξῇ; ἠπείρῳ ἀδριηῖ, ΑΥ. 
ΟὨτ. Ὁ 
π τοει αὐτοῖς φίλοι. ἢν (55. 

Αἰρ.᾿ ῬᾺ]. Τὰ. αι. Ἀδρ. ΥΊΔΥΣ,, 
ϑίθρῃ. Βεκις, παπᾶ ἀμ} 16. δἰίαπι 
Ἐ,, Ἐς Ὁ. Η; εχ αιυῖριι5. ἀεί ποτὲ 
αὐτοῖς φίλιοι Θποϊανῖι 41]. ΟἸ πα. 
ἀεί ποτε φίλοι αὐτοῖς, αιιο ΗδδοΙς, 
χϑιϊη τ, 

Οδρ. ΧΙΥ͂ΙΙ. Ἐπειδὴ δέ. ὨΔῃ.- 

ἢ, παρὰ τὸ ἀφεῖναι τὴν γῆν, 

᾽ Υ ᾿ 

ἐπειδὴ καί, ἜΘΕΣΠΕΤᾺ δέ βαρτᾶ 
βοχίρβοσαι 1ητοῦ ἐπειδή εὐ χαί. 
᾿ς ἐπὶ ναυμαχίαν. Ἰτα (455. 

Δαυροὶ Ὁ Ἐς Β6]. 11 ΝᾺ! ΒΘ υυ 
(ἡ γλδΥρ᾽. ΘΈΘΡΗ. Ηδδοὶς. ΒΘΚΚ, 
γιυΐρο ὡς ἐπὲ ναυμαχίᾳ. ἴωνε-. 
ὩΤῺ ΓΕΥ τι 11 54116 ΕἸ ΤΉ ἡ κ51:) οχ- 

δ 018. 14. ποῖ, ΟἹ. τπᾶ]6 Ὁ πι. ὡς, 
9. “Ἕφῳ.Νίμα. ΟἿΣ, 85. Ὁ. ἔσω. 

᾿" Τῶν 6. Οτ. Ὁ. Δὰν. Ε. ΑΥ, 
ΟἿ, Ὅδδν ΠΡ 
Ναῦς. ϑυϊά, ἴῃ μετέωρος τι ]6. 

νῆας. 
ΙΜετεώρους τε. ΤῈ οπι. οἵ μὲτ. 

5. ν. δ, πιᾶῃ. Πα]ρεὶ Ο. ' 
9. ᾿Αντιπαρετάσσοντο. ΓΔΌΥ. ἀν- 

τεπαρετάσσ., αἱ ἴηῖτα 65, 2. ὁ 
4. Κορινϑίοις. Ὁ. Κορίνθιοι. 
Αἱ ᾿Δμπρὰκ. “{ οτχὰ. Οὐ: 1). 



" 

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ. ΚΕΦ. μή. μϑ΄. 
᾿" 

ἕκαστοι" τὐμουμὸν δὲ χέρας αὐτοὶ οἵ Κορίνϑιοι, ταῖς 
᾿ἄριστα τῶν νεῶν πλεούσαις, κατὰ τοὺς ᾿Δϑηναίους καὶ 
'τὸ δεξιὸν τῶν Κερκυραίων εἶχον. 

" τ προ ᾽ ῳ 

μϑ΄. Ξυμμίξαντες δὲ, ἐπειδὴ τὰ δημεῖα ἑκατέροιβ,,. 
᾿ δἤρϑη, ἐναυμάχουν » πολλοὺς μὲν ὁπλίτας ἔχοντες ἀμφό- 

τερον ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων, πολλοὺς δὲ τοξότας τε ἔτ. “. 

καὶ ἀκοντιστὰς, τῷ παλαιῷ τρόπῳ ἀπειρότερον ἔτι πα- πρὸ Χο. 
θεσκευασμένοι. 
τέχνῃ οὐχ ὁμοίως, πεζομαχίᾳ δὲ τὸ πλέον προρφερὴς οὖ- 

10 σα. 8. ἐπειδὴ γὰρ προςβάλλοιεν ἀλλήλοις, οὐ ῥᾳδίως, 
ἀπελύοντο, ὑπό τε πλήϑους καὶ ὄχλου τῶν νεῶν, καὶ 
᾿μᾶλλόν τι πιστεύοντες τοῖς ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ὁπλί- 
ταις ἐς τὴν νίχην, οἱ καταστάντες ἐμάχοντο, ἡσυχαξου- 
σῶν τῶν νεῶν. διέχπλοι δ᾽ οὐκ ἦσαν, ἀλλὰ ϑυμῷ καὶ 

"16 ῥώμῃ τὸ πλέον ἐναυμάχουν ἢ ἐπιστήμῃ. 4. πανταχῆ μὲν 
οὖν πολὺς ϑόρυβος, καὶ ταραχώδῃς ἦν ἡ ναυμαχία, ἐν 

ΠΑ 
μα δε ρααὶ ς. -ῷ 9. κόραι ̓ἀϑηναίουςϊ 
ἌΝ πυρὶ (40ὺγ. 

ἐνόμιξον γὰρ καὶ τοὺς ̓ 49η- 

. Τὰ λα ,“σύμβολά τινὰ εἶχον περὶ τὸν καιρὸν τῆς 
μάχης δεικνύμενα" 
τῆς μάχης. 
σανιδω͵ 

καὶ ὅτε μὲν. ἀνετείνετο τὰ σύμβολα... ἤρχοντο 
ὅτε δὲ κατεσπῶντο, ἐπαύοντο. --- 6. Καταστρωμάτων] 

των. (40γ.) τῶ, ἢ: Τῷ παλαιῷ} τῷ κατὰ τὰ μυϑιιά. -- 
9. Οὐχ ὁμοίως] τὸ καρτερὰ ἀπὸ κοινοῦ. (Δὐγ. ).-- 138. Ἡσυχαζου- 
σῶν) ἀντὶ τοῦ μὴ ναυμαχούντων. --- 14, Ζιέκπλοι ὃ διέκπλους 
ἐστὶ τὸ ἐμβαλεῖν καὶ πάλιν ὑποστρέψαι καὶ αὖϑις ἐμβαλεῖν. --- 

1 δὰ. Ἐν Αγ. Ομγ. Ῥδη, ἴῃ τι. 
Ἰηδῃ, τοο, δα 4, 

Καὶ τό. Κ: 
ϑίορ". κατὰ τό. Ἐπίαπι 1. κατώ, 
Εἴ ἸΠΔΥΡ΄. 81. παϑι]. καί. Ὦ. καὶ 
'κατὰ τὸ. 

Ὅδρ. ΧΗΙΧ. "Ἔχοντες ἀμφότε- 
μν» Ἢ . ἀμφότεροι ἔχοντες. 

ς τε. ΤῈ ποὺ δρηῃοβοιηξ 
ὃξ ΑΥ, Οἴχ. Ῥδῃ. τὰ. Β 

μένοι. ΑΥ. ΟἸγ. κα- 
τεσχκευασμένοι. Τ)8π, Ὁ. κατασκευ- 
αἀσμένοι. 

78: Προςβάλλοιεν 
λοιεν. 
Οὐ ῥᾳδίως ἀπελύοντο. Ιιδιιϑαὶ 

{πμογα, 1. 

εν. 6. προρβώ- 

. κα. ἴπρατρ. 

ῬΟΙ]Ι, 165., ατιαη σιιϑηῖ ΠΟ Π0 - 
χϊπδὲ ΤΗογ ἀϊάθπι. 

Πλήϑους. Ρυαρῆχυτ ΒΥῸΝ τοῦ 
ΑΒΙ ΘΟ Π1ι15 σαὶ (855. Απὶρ, ΟἹ. 
ῬΑ]. 1ι. αι. Η. Βερ. ,.(6.) "ΠῚ 
σ. τοῦ πλήϑους τε καί. ΑΥἰου- 
1απὶ βοσγανς Ηδδοῖ.., ἀβθνῖῖ 
ΒΕΚΚ. ᾿ 

Τῶν νεῶν. 
Μοβαι. 

“7 οὐκ. αν. τε οὐκ. ΑἸ δὲ οὐκ. 
“Θυμῷ. ον. ΒΡ ἐπα ΡῚς τε. 
Ἢ ἐπιστήμῃ. Ο. καί ρτο ἤ, 

56α οἴπη δβηο ἀαθ τα: ]ΟὨ 18. 
4. Μὲν οὖν. Οὖν ομι. Ῥαϊ. α. 

Ου. Ὦ. βαισ, Ε. Αὐ. Οἷγ, 1)8}- 
τη, ἢ. 

Ἀ 

Ατιϊοϊας ἄθεβὲ 

967 

1. Ξξ 

9, ἦν τε ἡ ναυμαχία καρτερὰ, τῇ μὲν τλβ΄. 
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“ἢ αἵ ̓ “ττικαὶ νῆες παραγιγνόμεναι τοῖς Κερκυραίοις, εἰ 
πη πιέζοιντο, φόβον μὲν “παρεῖχον τοῖς ἐναντίοις, μάχης 
δὲ οὐκ ἦρχον δεδιότες οἱ στρατηγοὶ τὴν πρόῤῥησιν τῶν 
᾿ϑηναίων. 5. μάλιστα δὲ τὸ δεξιὸν χέρας τῶν Κοριν- 
ϑίων ἐπόνει. οἵ γὰρ Κερκυραῖοι εἴκοσι ναυσὶν αὐτοὺς 5 
τρεψάμενοι, καὶ καταδιώξαντες σποράδας ἐς τὴν ἤπειυ-. 
ρον, μέχρι τοῦ στρατοπέδου πλεύσαντες αὐτῶν, καὶ ἐπεκ- 

βάντες, ἐνέπρησάν τε τὰς σκηνὰς, ἐρήμους, καὶ τὰ χρή- 

ματα διήρπασαν. 6, ταύτῃ μὲν οὖν οἱ Κορίνϑιου καὶ οἱ 
“ξύμμαχοι ἡσσῶντό τε, καὶ οἱ Κερκυραῖου ἐπεκράτουν. ἧ 10 
δὲ αὐτοὶ ἦσαν οἵ Κορίνϑιοι, ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ, πολὺ ἐνί- 
κῶν. τοῖς Κερχυραίοις τῶν εἴκοσι νεῶν ἀπὸ ἐλάσσονος 
πλήϑους ἐκ τῆς διώξεως οὐ παρουσῶν. 7.. οἵ δ᾽ ᾿άϑη- 
ναῖοι ὁρῶντες τοὺς Κερκυραίους πιεξομένους, μᾶλλον ἤδη 

ἀπροφασίστως ἐπεκούρουν, τὸ μὲν πρῶτον. ἀπεχόμενοι 16, 
«ὥςτε μὴ ἐμβάλλειν τινί" ἐπεὶ δὲ ἡ τροπὴ ἐγένετο λαμ- 

᾿ 

Ψ Μάχης δὲ οὐκ ἦρχον δεδιότες οἵστρατ.] οὐκῆρχον αἱ νῆες μάχης; τῶν 
στρατηγῶν δεδιότων τὴν πρόῤῥησιν. (λ. ᾿ Κασσ. “40γ.) -- 12. “πὸ ἐλάσ- 
σονος πλήϑους] ἐπειδὴ γὰρ ἐξ ἀρχῆς τὸ πλῆϑος τῶν Κερκυραΐ- 
κῶν νεῶν ἔλασσον ἦν τῶν Κορινϑιακῶν, δῆλον ὅτι, τῶν εἴκοσι 
ἀναχωρησασῶν ἐκ τοῦ πολέμου, πολὺ ἐλάσσονες ἐγένοντο οἱ Κερ- 
χυραῖοι, κἀν τὰς τοῦ δεξιοῦ κέρως νῆας τῶν Κορινϑίων ἀφεί- 
λοντο. --᾿ 15. ᾿Δπροφασίστως ] ανενδοιάστως Ἀ ἀνεγαλήτως. - 

Παραγιγνόμεναι. Π. νἱμά. πὶ. 
ΒΒ. παραγινόμεναι. Ὁ. 1. Ε. θδῃ. 
εἴ ϑομο]αβί, δὰ ϑ0ΡΗ. Απερ. ν. 
155. οἵ 26ο. παραγενόμεναι. 

ἘΠ πη. 3» 68]. ϑορῃ. δὰ Απ- 
ἐσ. 155. εἴ ποι βαρεῖ ρύὸ εἴ πη; 
Βπς σογτίρθπαιι ; Ὠδπὶ δα νοΥ8. 
266. ἴρ8ε εἴπη ΔΘΏΟΒΟΙΓ ἢ’ ὙΥΑΘ59, 

Τοῖς ἐναντίοις. Ὁ), 680]. 800}. 
δα Απίΐρ. 155. οὐ σοηΐγα 
Τη55., 566 1άδχ 1πξγα ἀϑηοβοῖξ, “ἢ 
Ὁ Α538. ; 

Τῶν ᾿Αϑηναίων.Ο. τῶν Ἄϑηνων. 
5. Σποράδας ἐς τὴν ἤπειρον. 

ΑΥ. Οδγ. ". ἐς τὴν σποράδας ἤπ. 
Τὰ. ἐς τὴν ἤπ. σπορ. ᾿ 

Ἰδέγοὶ. Ψψυ]ρο ρυϑεροβίϊαπι καί 
ἀδ]θνπλι5. οὐπὶ (655. Αἰισ, 1, 
ΙΝαῖ, Η. Β6ρ. (6.) ΒΕΚΚ. ὕποος 
εἰ “ϑΡροβιιδγαῖ Ηδδοκ, 

᾿Ἐπεκβάντες. (855, ἀπεκβάντες 

οἵ 11 Τ]ΔΥΡ, γη81, Υ60, γρ. ἐπεκ- 
βάντες. 1. Ἐς ἃ 8. ξ΄ 81. τᾶ... ). ἐκβ. 

Ἐρήμους. Ἐ. ἐρήμη, εἴ ουὅς 5. 
ν. 4]. πιᾶη. 81 αὐιϊοσ!αμι δηΐθ 
ἐρήμους ἀβείάεγεθ, νἱ(. ὯΟΣ, 

Ταύτῃ. ., Ηὰς ᾿φρθοίαῦ Τ2Ρ4- 
πους. Ῥαγθηξαίοηθ 1π Πα] πη. 
Τπρ. Ῥ. 352. .«ὙΓΑ588. 

6. Μὲν οὖν. Οὖν τυτϑιι5 οπιῖτί. 
Ογ. Ἰ,ισ, Ἐς Ασ, ΟἾγ., οἱ τηϑη. 
χες, 886. Ρ. 

Οἱ Κορίνϑιοι. Ὁ. οπι. Κορ. 
Πεΐμ 48 τε ροβὲ ἡσσῶντο. ἰδηϊαι 
Ηδδοκ. Αἱ γο: εἡμῆγρῳ 68:, 510- 
αὖ σαᾶθρ6. ΜΙ, 1. τ. Ρ.. 50ο. εἴ 
Ἐ]1}5}. δὰ ἘλιΥ, ΗρΥδο]. ν, ὅ2Ω. 

7. 'Ἔπεί. Ἰτὰ ΒΕΚΚ. 6 (ὑδεβ. Αἰ. 
(. Ρα].. 11. Καῖ. Η, Βορ (4. 
Ὁ). Ῥύο νιν. ἐπειδή; φαοάΗ 886 Ὰ, 
γϑυϊηι γαῖ, 

᾿Ἐγένετο. Τιὰ ἰΐάοπι Ἰρσὶ σαπὶ 
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πρῶς, καὶ ἐνέκειντο οὗ Κορίνϑιοι, τότε δὴ ἔργου πᾶς εἴχετο ἤδη, καὶ διεκέχριτο οὐδὲν ἔτι, ἀλλὰ ξυνέπεσεν ἐς 
τοῦτο ἀνάγκης, "ὥςτε ἐπιχειρῆσαι ἀλλήλοις “τοὺς Κοριν- 
ϑίρυς καὶ ᾿4ϑηναίους. 

Ὅσα Κερκυραίων. 

ἢν ν΄. Τῆς δὲ τροπῆς γενομένης, οἱ Κορίνϑιοι τὰ σκχά- 
φη μὲν οὐχ εἵλκον ἀναδούμενοι τῶν νεῶν ἃς καταδύ- 
'δειαν, πρὸς δὲ τοὺς ἀνθρώπους ἐτράποντο, φονεύειν 

᾿ διεχπλέοντε μάλλον ἢ ὑχ τᾷ τούς τε αὐτῶν φίλους, 

οὐκ αἰσϑόμενοι ὅτι ἥσσηντο οἵ ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρᾳ, ἀγνοοῦν-: 
10τες ἔχτεινον. 2. πολλῶν γὰρ νεῶν οὐσῶν ἀμφοτέρων, 

καὶ ἐπὶ πολὺ τῆς ϑαλάσσης ἐπεχουσῶν, ἐπειδὴ ξυνέμιξαν 
ἀλλήλοις, οὐ ῥᾳδίως τὴν διάγνωσιν ἐποιοῦντο ὁποῖοι 
ἐχράτουν ἢ ποῦνε, ναυμαχία γὰρ αὕτη Ἕλλησι πρὸς 

Ἄφιξις ἄλλων νεῶν ᾿Αττικῶν.) 

“᾿ υνέπεσε] ἤ ἤγουν τὰ πράγματα. -- 8. ᾿ΕἘπιχειρῆσαι] σχετλιάξων 
ταῦτα λέγει, ὅτι οἱ ἔνσπονδοι οὕτως ἦλϑον εἰς χεῖρας. 

ψ΄. 5. Σμάφη] σκάφη καλεῖ τὰ κοιλώματα ποτ ἃ ἐρεῖεμονναι 
καλοῦμεν. -- 6. Ὃς καταδύσειαν) ᾿Αττικῶς" ὧν κατέδυον. --- 7. 
νεύειν]. τὸ ὠμὸν τῶν Κορινϑίων δηλοῖ. - 8: Τούς τε αὑτῶν φί. 
λους) “Μεγαρέας καὶ ᾿ἀμπρακιώτας φησί. τὸ ἑξῆς, τοὺς αὑτῶν φί- 
λους ἀγνοοῦντες ἔκτεινον νομίξοντες «Κερκυραίους εἶναι. -- 9. 
νἀ ἐπὶ --}] οἱ ἄρϑρον ὑποτακτικῶς. (40γ.) --- 18. “Ἕλλησι πρὸς 

οἱ. «ἐδ ῬΥδθῖου Ῥαΐῖ. .) {πιὶ Βαβεὲ 
ἐγίνετο. 150 ἐγένετο, «ιοὰι τατ- 
51:15 δεγνανὶ Ηδδοὸκ. 

Ξυνέπεσεν. Τ΄α΄ 855, Απρ. Ο. 
Ῥαὶ. Πι. ναὶ. Η. Βερ. Β. νἱπα, 
γαβο.. τλατΕ-. ϑίβρῃ. 59ῃ0]. Κὶ ἃ]-- 
16: 5)γ4 60 πεέςεδοίίαή ἐδ υερπέϊεη 
ἐδκεί. “ς (εἴ. ἀκ ΜΗ 1 16.) 
ΟἸπιῦς νί60 
4 δαάπηεῖ, τορξήξᾳ ̓ξυνέκπεσεν. " 
5ΤΕΡΗ. ,», Βθρ. εἰ Οᾶβ5. [{{| 
Α.6.] δἀφοτίρειιπι, οὐαὶ βοῃο] θοῦ 

ὕγματα.“ Ὠῦκ. » Ἀδοθρὶ 
ο δον Ἰδοιοηθῖι ρΥὸ ξυνέπε- 

δ ΟΘΟΤΤΙΙ, ϑϑοαιε: βιιηῦ 
᾿ ἩΔΟΙ͂Ν «εὐ ΒΕΕΚ 

Οαρ.. ὟΣ πρεδένενα, γἱμᾶ, 
καταδήσειαν. Πιαπααι]οοιπι Οτο- 
δοτ- ον. Ὁ...58.. ; 3,3, 

Φονεύειν. Τλαν. φονεύσειν. Ὡ 
Τούς τε. 1. τοὺς δέ. 

ϑκεν 

Αὐτῶν. Τία Ῥγο αὑτῶν Οε5:. 
Απρ. ΟἹ. Ῥα]. συ. νίπά, τὰ. Β. 
ΟἹ. ἘδτΥ. βοτῖρί. ἀἸ βου. 

«ἰσϑόμενοι. Τὰ Ατιρ. ΟἹ. ΤῊ, 
ψαι. Η. ΒΕ. (6.) Ὁ. 1. ΒεκΚΕ, 
Τὴ (455. ἐσθόμενοι. ῬΑ]. ἦσϑό- 
μενο:. ΟἸτή ἠσϑημένοι, «υοᾶ 
Ηδβεαςκ. βεύνανι, 

“ἭἬἭσσηντο. ὅτ. ,, ἡσσῶντο οΧ 
επιθη δῖ. ἔιαταΐ ἤ, ἥσσηντο. Ὥδῃ, 
ἥσσοντο. 19. ἥττοντο. 
Ἐπὶ τῷ. γαι. τῷ οτι. 
3. Νεῶν οὐσῶν. Μοβαι. Ὠδη.". 

οὐσῶν νεῶν. 
᾿ἀμφοτέρων καί. Ῥοπίγοπηιπι 

οτα. Ὁ. ; ΟΝ 
᾿Ἐπεχουσῶν. Οτ. ἀπεχουσῶν ἃ 

σογγθοίοσο, 4ποα ἔπογαΐ ἔκοχους 
σῶν. 
Ἔκράτουν ἤ. Ὠοδιπξ ναὰς Ε. 

γίμα, Μοβαι. ἅσ, Ομγ, δὰ, 

Ἀ2 



260 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 

Ἕλληνας νεῶν πλήϑει μεγίστη δὴ τῶν πρὸ αὐτῆς γεγέ- 
νηται. 8. ἐπειδὴ δὲ κατεδίωξαν τοὺς Κερκυραίους οἱ 
Κορίνϑιον ἐς τὴν γῆν, πρὸς τὰ ναυάγια καὶ τοὺς νε- 
κροὺς τοὺς σφετέρους ἐτράποντο, καὶ τῶν πλείστων ἐκρά- 
τηόαν, ὥςτε προςκομίσαι πρὸς τὰ Σύβοτα, οἷ αὐτοῖς ὁ 5 

᾿ Ἂ: κι Ε Ἵ ἸΝΝ κατὰ γῆν στρατὸς τῶν βαρβάρων προςεβεβοηϑήκει. ἔστε 
δὲ τὰ Σύβοτα, τῆς Θεσπρωτίδος λιμὴν ἔρημος. 4. τοῦ- 
τὸ δὲ ποιήσαντες, αὖϑις ἀϑροισϑέντες ἐπέπλεον τοῖς Κερ- 
χυραίοις. οἵ δὲ ταῖς πλωΐμοις καὶ ὅσαι ἦσαν λοιπαὶ, 

ετὰ τῶν ᾿Δττικῶν νεῶν καὶ αὐτοὶ ἀντέπλεον, δείσαντες 10 μ“ ᾽) 

μὴ ἐς τὴν γῆν σφῶν πειρῶδιν ἀποβαίνειν. " 6. ἤδη δὲ 

“Ἑλληνας ---τῶν πρὸ αὐτῆς διὰ τὴν ἐν Σαλαμῖνι, διὰ τὴν ἐν Σι- 
κελίᾳ. --- 8. Ναυάγια]ῦ νανάγια μὲν οὐδετέρως [λέγεται], ὅταν εὶ 
τῆς νεὼς ἀπόληται, οἷον πηδάλιον ἢ τι τοιοῦτον" ναυαγία δὲ ϑη- 
λυϊῶς ἡ πᾶσα τῆς νεὼς ἀπώλεια λέγεται. τὰ δὲ νῦν οὐδετέρως 
εἴρηκε. --- 4. Τῶν πλείστων) δηλονότι σωμάτων. τινὰ γὰρ ὃ ἄνε- 
μος τῇ Κερκύρᾳ προςέῤῥιψε. -- 5. Προςχομίσαι ἐφρόντιξον γὰρ 
τῆς ταφῆς τῶν ἐν τῷ πολέμῳ πιπτόντων. (1. 40γ.). --- Πρὸς τὰ 
Σύβοτα) Σύβοτα ἄλλα ἐν τῇ ἠπείρῳ, ὁμωνύμως ταῖς πρὸ μικροῦ 
λεχϑείσαις νήσοις πρὸ τῆς Κερκύρας. -- 9. Ταῖς πλωΐμοις] ταῖς 
πληγείσαις μὲν, δυναμέναις δὲ πλεῖν. --- “οιπαί) ὑγιεῖς, ἀβλὰ- 

" βεῖς. τῷ 10. ᾿Δντέπλεον) ἐπὶ τὸ κωλῦσαι δηλονότι, --- 

Τη 11. ῬΥ͂: 1811.) «πιϑη τι αἰ 5. 1- 
δαὶ ροϊεγαί, ὁπ᾿ ἐκρατοῦντο, το- 
Ἰχιια γθο. πϑη. ἱπέθυροβῖ, Β. 
ὁποῖα ἐκράτουν, ἀ65. ἢ ἐκρατ. 

Αὐτῆς. Οα55. Ατρ. Ῥα]. ΟἹ. (. 
ῬΑ]. 1Π|, αι. Βι6σ. Ου. Β. Ὁ. Ἐ-: 
ΕἸοΥ. ά5ο. ἑαυτῆς. ΑἸξογατα σοπ- 
Τσηδηΐ Ἰοοὶ δα ἴ, το. ῬΥο αἰ 1π 
ποῖ. Οοἀοίτι ᾿απηθη βου ρ  αγϑτι 
8. ϑίθρῃ. δὰ πιᾶυρ. δἀηῃοΐαίδπι), ἃ 
ΒΕΚΚ, γϑοδρίαηι, ἀθξέμαδι 4]}1- 
αἰ115. 51.111 τιδὶὶ σοπρ δεν, 8 
40 νἱφ. Μαιῃ, Οτ. Ου. 8. 452. 
Βεπραϊοιΐ σομηπιθηξηπὶ (ταύτης) 
ἐδοθπλις. 

8. Τρὸς τὰ ναυάγια --- ἐκράτη- 
Τυηϊίδει Τϑιοΐδη, ὅν. Ηἶϑι. 1, 
4.2... 

“Προςπομίσαι. Ἐ.. Ὑ᾽ηα, Μόβαα. 
Αὐ. ΟἾγ. θδη. ". κομίσαι. 

Οἷ. 45. στ. Ὁ. 1. 1ιαπν, τη, 
Αὐ, ΟἾχ, Ῥδῃ, ". πιασρ. ϑίερῃ, 

οβεύνανίξ, 

οὗ. Αἱ 5αθριββίπιθ ἀϊοϊηγιβ βοη- 
ϑεῖν ἐπί 5. ἐς τόπον τινά. Νἱα, 
πα. Με] ΣοΥ 5 Ἰρίζαν ΡΥ 5 μῖο 
πα ἴῃ ΡΥαθοθά, προςχκομίσαι ο}"-- 
θη ΡΟΥΘ αἸΠΠ1. 

Ὁ κατὰ γῆν. Ο. ὃ κατὰ γῆς. 
Ὦ. δγέϊο οἱ. : 

4. Πλωΐμοις. Ῥαῖ. Τί. αξ. Βερ. 
ΓΤ αιτ. ΒΘΚΚι πλοΐμοις. Νά. δὰ 
οΔΡ. 7. Ἀ. πλωΐμαις. ᾿ 

Καὶ ὅσαι. ., Βιεῖθ!,, 1 Αηϊ- 
τηδᾶνν. ἀε]ο καί.“ ΟΟΥ̓ΤΙ,. ΟΥ- 
ἔθηαξ σαηΒ δα ραγίϊοιϊα ρυΐπιο 
αἀδρθϑοῖι, π6ατι ἴάπυθη απ 
τιαέαπάπση. Ψγ1α, ποῖ. 

 ᾿᾿ἡντέπλεον. Τἴὰ (455. Απὑρ. ΟἹ. 
σ. Ῥαὶ. {τ, γαῖ, Η. 1. δι. Β. οἱ 
Ὁ διηθηά. ΟΥ̓, 4ιιδηὶ βου ρειι-- 
τἀπὶ σοηἤγηαῖ οαρ, σᾳ. ἔα. Ψ}]- 
8ὸ ἀντεπέπλεον, αποὰ Ηδδοῖ. 

564 δ]ΐοσιπὶ δαϊαϊὲ 
ΒΕΚΚ. ᾿ ἀνὰ 
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ἦν ὀψὲ; καὶ ἐπεπαιώνιστο αὐτοῖς ὡς ἐς ἐπίπλουν, καὶ οἵ 
β  Κορίνϑιοι ἐξαπίνης πρύμναν ἐκρούοντο, κατιδόντες εἴ- 
᾿ς χοῦι ναῦς ᾿Αθηναίων προςπλεούσας " ἃς ὕστερον τῶν δέ- 

κα βοηϑοὺς ἐξέπεμψαν οὗ ᾿4ϑηναῖοι, δείσαντες, ὅπερ 

ἐγένετο, μὴ νικηϑιῦσιν οὗ σι υριρέσιρε ται “καὶ »“" δφέτεραι 
δέκα. νῆες ὀλίγαι ἀμύνειν ὦσι. 

{Ὴ τῆς ναυμαχία. ΥᾺ 
Ὁ Ψαῖς Ταύτας οὖν προϊδόντες οἵ Κορίνϑιοι» καὶ ὑπο- 

'τοπήσαντες ἀπ᾽ ᾿ϑηνῶν εἶναι, οὐχ ὅφας ἑώρων, ἀλλὰ 

ο΄ πλείους; ὑπανεχώρουν. ῷ. τοῖς δὲ Κερκυραίοις (ἐπέπλεον 
᾿τογὰρ μᾶλλον ἐκ τοῦ ἀφανοῦς) οὐχ ἑωρῶντο, καὶ ἐϑαύ- 

μαξον τοὺς Κορινϑίουρ πρύμναν κρουομένούς, πρίν τι- 

νες ἰδόντες εἶπον ὅτι νῆες ἐκεῖναι ἐπιπλέουσι" τότε δὲ 

1. ᾿Οψέ] οὐ λέγει ὅτι ἦν ἑσπέρα, ἀλλ᾿ ὡς ἐννάτη ἢ δεκάτη ὥρα" 
τὸ γὰρ ..- τῆς Ὡσπέρας ἅπαξ κεῖται ἐν τῇ τρίτῃ. --- Καὶ 
ἐπεπαιώνιστο αὐτοῖς ὡς ἐπίπλουν] δύο παιᾶνας ἦδον οἱ “Ἕλληνες, 
πρὸ μὲν. τοῦ πολέμου τῷ Ἴφει, μετὰ δὲ τὸν πύλεμον. τῷ ᾿4πόλ- 
με δ τὸ δὲ ὡς ἐπίπλουν λέγει ἀντὶ: τοῦ, ὡς πρὸς τὸ ἄρξαι τοῦ 

υ- ὅπερ, δέον πρὸ τῆς ναυμαχίας εἰπεῖν, ὕστερον λέγεμ. -- 
Ὡς ἱπλου») ὡς ἐπιπλέοντες κατὰ τῶν Κορινϑίων. (λ. 4ὖγ.} - 
Ξ. Πρύμναν ἐκρούοντο]) πρύμναν κρούεσϑαι ἐστὶ τὸ κατ᾽ ὀλίγον 
ἀναχωρεῖν μὴ στρέψαντα τὸ πλοῖον" ὁ γὰρ οὕτως ἀναχωρῶν ἐπὶ 
τὴν πρύμναν κωπηλατεῖ. τοῦτο δὲ «ποιοῦσιν, ἵνα μὴ δόξωσι φα- 
νερῶς φεύγειν, οὕτω κατ᾽ ὀλίγον ὑπανιόντες" ἢ ἵνα μὴ τὰ νώτὰ 
τοῖς πολεμίοις δόντες δᾷον πτιτρώσκωνται. 

να΄. 7. 7, Προϊδόντες] πρὸ τῶν Κερκυραίων. -- ἹὙποτοπήσαντες] 
 ἄφτὲ τοῦ ὑποπτεύσαντες: οὕτω γὰρ οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἀναλύουσι τὴν 

λέξιν. --- 9. ̓ Επέπλεον γὰρ μᾶλλον ἐκ τοῦ ἀφανοῦς] αἱ εἴκοσι νῆες 
τῶν αίων κατὰ νώτου γὰρ αὐτῶν ἥσαν. --- 10. ᾿Εϑαύμαζον 
τοὺς Κορινϑίους] ϑαυμάξω σου, ἐπὶ μέμψεως δαυμάξζω σε; ἐπὶ ἐπαί- 

᾿ ται γὰὶ πολλάκις ἔπδήξεως. (. 4ὖγ.) --- 11. Τρύμναν προυομένους} 

ιὐὰ ᾿Επεπαιώνιστο. Οδ55, Αι. 
ἐπαιώνιστο, 56ἃ πιαᾶπὶ τρο. οοΥτ. 
-ἐπεπαιάνιστο, 4οά Παρομΐ ΒΕ. ρὲ 
ΡΣ δῖθρ!,. ὙΙά. ποῖ. οΕ1. 1. 
Ῥ. τὐὰῇ ν ἥξω 

γ.Τία γθο δδ 0. 
ΚΕ ἐὰν τειν δι. Η. με. (6) 

Ἐ,,Ε Μόβαα. τη. ἢ. τδγ δ. 2. 
ϑίθρ.. Τυο. -οἰΐαπι ΟΙ. » 864 πὶς 
ὁχ δπιομάδι. (855. ὡς ἐπὶ πλοῦν. 
Ματρ- τ. ϑέθρμ. ἐς ἐπίπλουν 5ἴιε 
ὡς. “Ὅσο ὡς ἐπίπλουν. Νἱα. ποῖ. 

Οἱ ᾿4ϑηναῖοι. Ἐϊ. βῖπε «τί. 
Νικηϑῶδσιν. Οαεβ. πινηϑῶσιν. 

Ουδε ἔγθαιιθι8 δὲ σοπξιιβῖο, Ν 18. 
1, 143. εἰ 73. ἃς Ἴ08. 

Ὅβρ. 11. ᾿ϑηνῶν. Μοσχα. 
απ. ᾿ἡϑηναίων. Ῥ. ᾿᾿ϑηναιῶν. 

ἹὙπανεχώρουν. ἃ} Ηδαοκ. οἵ 

ΒΕΚΚ. γοβεπιξαπιὶ 6 Οα55: Ατιρ, Ο, 
Ἐν. Ραϊ. 1ε. γαῖ. Βερ. (Θ.) 6γυ. 
1,ατ, Ψ1μπά. Β. ΡΒ. Αἰ. Βαδ. Ρτο' 

νος, ἐπανεχώρουν. 
ῷ, Τότε δέ. 1ῖα Οαδ55. Αυρ. 
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καὶ αὐτοὶ ἀνεχώρουν" ξυνεσκόταξε ᾿ γὰρ ἤδη, καὶ οἵ Κο- 
φίνϑιου. ἀποτρεπόμενοι τὴν διάλυσιν ἐπουήσαντο: 8. οὔ- 

τῷ μὲν ἡ ἀπαλλαγὴ ἐγένετο ἀλλήλων, καὶ ἡ ναυμαχία 

ἐτελεύτα ἐς νύκτα. 4. τοῖς Κερκυραίοις δὲ στρατοπεδευο- 
μένοις ἐπὶ τῇ Δευκίμμῃ αἵ εἴκοσι νῆες ἰ αἱ ἀπὸ τῶν 5 
᾿ἀϑηνῶν αὗται, ὧν ἦρχε. Γλαύκων τε ὁ “Δεάγρου καὺ 
᾿Ανδοκίδης ὁ “εωγύρου, διὰ τῶν νεχρῶν καὶ ναυαγίων 
προρκομισϑεῖσαι, κατέπλεον ἐς τὸ στρατόπεδον, οὐ πολ- 
λῷ ὕστερον ἢ ὥφϑησαν. 5. οἵ δὲ Κερκυραῖοι (ἦν γὰρ 
νὺξ ) ἐφοβήθησαν μὴ πολέμιαν ὦσιν, ἔπειτα δὲ ἔγνωσαν, 10 

καὶ ὡρμίσαντο. ὸ Υ 

(Οἱ Κερκυραῖοι τοὺς ἀντιπάλους εἰκῇ δευτέραν ναυμαχίαν 
ὙΠ ͵ προκαλοῦνται. ) 

νβ΄. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀναγόμεναι ᾿αἵ τε ᾽Δττιχαὶ τριά- 
» »-» , “. 3 

κοντα νῆες καὶ τῶν Κερκυραίων ὅσαι πλώϊμοι ἦσαν, 

ἐπαναχωροῦντας. - 9. Τὴν διάλυσιν ἐποιήσαντο] διολύϑησαν ἀπ 
ἀλλήλων. - 4. Στρατοπεδευομένοις] σκηνουμένοις. -- 7. ᾿ἀνδοκί- 
δης] ὁ εἷς τῶν δέκα ῥητόρων, ὥς φησιν ᾿Ακουσίλαος. (4. ) -- 
Ζιὰ τῶν νεχρῶν καὶ ναυαγίων} τῶν Κερχυραϊκῶν δηλονότι. -- 11, 
ἱϑρμίσαντο] τοὺς ᾿4ϑηναίους οἱ Κερκυραῖοι. 

ῬΑ]. 1ι, ψαι. Ἡ. Βιοσ. (6.) ΟἸπι 
τότε δή, οἱ εἷς Ηδϑοῖς,, βθὰ δέ 
ΒεκκΚ. « 

Αὐτοί. ῬΑ]. Ψαΐ. οἱ αὐτοί. 
᾿ἡποτρεπόμενοι. ϑαοιιῖ βυιπῖτιβ 

(455. Ατιρ. ΟΙ. Ο. Βερ. (6.) γαϊ, 
1, ΒοΙαιιϊΐ ἀποτραπόμενοι. 

4. Τοῖς Κερκυραίοις δέ. Τία 
οαϊι 6 Οδ65, Ααρ, Ο, Ε΄ Ῥαῖ. 

ΠΤ νι. Η. Βερ, (6.) ΒΕΚΚ. ψὰ]-- 
δο τοῖς δὲ Κερκ. οἱ ἴἰὰ Ηδϑβοϊς. 
Αἱ να. 1. κ΄ Ρ.. 202. 

“Στρατοπεδευομένοις, Ο. (9) Η. 
δι. καταστρατ. 

“ευκίμμῃ. Ῥζατδις. υϑοθρέπηι 
ΟΧ Ατιρ. Ο. ΒΕ, Καῖ. Η, 66. (Ο.) 
Ρ͵Ὸ “ευκίμνῃ- ΝΙὰ. ο. 50. εὐ 47.“ 

Νῆες [αἱ]. Ατίϊο. οπι. (855.- 
Αιιρ. ΟἹ. ΒΕ, ῬᾺ]. 1. ν8ὲ. Η. Ἀερ. 
(6.) ΟΥ. Ηδδοῖς., βευνανῖῦ ΒΘκΚ. 

᾿Ἵπό. Τῖὰ ρύο ἔκ βουϊρίτπι 6 
(855. Ατπρ, 6]. Ἐς ῬΑ]. 11, Ψαΐ, 
Η. Βερ. (6.) ΒΕκΚΚ, Ἐκ βεύναν 

Ηΐδβοκ. διε π|ι βθαιθης τῶν 8. 
ν. Βδθηΐ Ἐ. 6. 

᾿ἀνδοκίδης. Ο. ᾿ἀνδροκίδης. 
“εωγόρου. ΟἹ. ΟΥ. Μοβαα. πὶ. 

». Δεογόρου. Ια, ποὶ. 
“Ναυαγίων. 1, Τιϑαγ. ναυαγιῶν. 
5. Οἱ δὲ Κερκυραῖοι -- ὡρμί-: 

σαντο. Ἰιαιᾶδὺ Τμθοαρθπιβ 11 
δι. Τιϑοιῖ, Μὸο5 τς 1. Ῥ..72.; 
ΠΡ ἀδβιιδ νουθ8 ἡ πολέμιαι 
ὦσιν. ἴΠπ5 ῬΔΥ. πολέμιοι Βαροῖ. 
ἐρψτὶ ζιθσιαμ αὶ σομ]σογθῃΐ. 
ΜΙ, 1. τς Ῥ. 182. 

Οαρ. ταῦ Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ Ξοτῖ- 
Ἀὲ Ἰαδδδυαπε Θάδς, Αὑς, ΡαᾺ]. Ἀρορς. 
ΟΥ. ρυο τῇ δὲ ὕστε. ; ταὶ ν]50, 
Ηδδοῖκ. εὐ ΒΟΚΙς, 

᾿ἀναγόμεναι. σ. εὐδοὺς Ὑ]ηῇ, πὶ. 
ἀναγαγόμεναι. οἔ ΚΕΥΡΡΉ ἢν 
Ῥ.- 295. Η. ἀναγκαξόμεναι δὲ ὨγΥΡ΄. 
81. π18:. ἀναγόμεναν. Ποοῖα τηᾶ- 
15 ἴῃ ΑἸ, Ὁ19]. Ν]α. δαάβουῖρείς 
ἀνταναγόμεναι. 
᾿ Πλώϊμοι. Ῥα]. 1. γαῖ, ἤερ. 
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᾿ς φιδμλευόαν. ἐπὶ τὸν ἐν τοῖς “Συβότοις λιμένα, ἐν ᾧ οἵ 
Κορίνϑιοι. ὥρμουν, βουλόμενοι. "εἰδέναι εἰ ναυμαχήσου-. 
σιν. ῷ. οἱ δὲ, τὰς μὲν. "ψαῦς ἄραντες ἀπὸ [τῆς] γῆς, καὶ. 
παραταξάμενοι, μετεώρους, ἡσύχαζον, ναυμαχίας οὐ δια: 

δ οούμενοι ἄρχευν. ἑκόντες », ὁρῶντες -προργεγενημένας τε. 
“ναῦρ΄ "ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν ἀκραιφνεῖς, καὶ σφίσι. πολλὰ τὰ 
ἄποφα ξυμβεβηκότᾳ, αἰχμαλώτων τε περὶ: φυλακῆς, οὗς οὗς 
ἐν ταῖς ναυσὶν εἶχον, καὶ ἐπισκευὴν οὐκ οὖσαν τῶν νεῶν; 
ἐν χωρίῳ ἐρήμῳ. 8. τοῦ δὲ οἴκαδε πλοῦ μᾶλλον διεσκό-: 

10 πουν, ὅπη κομισϑήσονται, δεδιότες μὴ οἵ. ̓ Αϑηναῖοι, νο- 
μίσαντες λελύσϑαι τὰς σπονδὰς, διότι ἐς χεῖρας ἦλθον, 

οὐχ ἐῶσι σφᾶς ἀποπλεῖν. ᾿ 
ε{ “«νν 

(Κορίνϑιοι πρὸς ᾿ἡϑηναίους πράσσουσι περὶ ῥὀδαφεηφός, 

57. Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς, ἄνδρας ἐς. κελήτιον ἐμβι- 

πἰ οὐδ Ἦν τοῖς ΖΣυβύτοις] τοῖς τῆς ἠπείρου. -- 6. ̓άκραι- 
φνεῖς ἀβλαβεῖς, ἀκεραιοφανεῖς, --ξ 7. Αἰχμαλώτων τε περὶ φυλα- 
κῆς] ἠπόρουν, πῶς αὐτοὺς φυλάξουσι. -- 8. Καὶ ἐπισχευὴν οὐκ 
οὖσαν τῶν νεῶν} μὴ δυνάμενοι τὰς διαδδνκεν τῶν νεῶν ἐπι- 
σκευάσαι. 

Ψγ΄. Κελήτιον] μιπρὸν πλοιάριον, ὑπὸ ἑνὸς ἐρεττόμενον » ἀπὸ 

Τιδατ. τη. ϑώφάμοι. δ ἐν ποῖ, δα 
οδρ. ΕἾ ἧ 
Ἔν τοῖς. Ἔν ἥ, Ρ. 
Ὁἱ Κορίνϑιοι. Ατιῖς, 6. Αἰιρ.» 

βεα. ἃ τῆϑπι γθο. δα ἀϊτα5. 

ΕᾺ Τῆς γῆς: Τῆς οτι. ΟἸ. ,ἰ ἀπὸ 
γῆς ποη τηΐηιιβ γϑοῖδ αἰ οἱ ὩΥ ΡΠ ΤΟΥ͂ 
χιδηι ἐν γῇ, [κατὰ γῆν, ἐπὶ γῆς, 
παρὰ γῆν, ὑπὸ γῆς] εἰ ἐκ γῆς, 
ἀθ φαυΐριι5 8δ]πιαβ. Ἐπμίβι. ΠῚ, “ς 
ΝΣ ΟΥ. Ηθοίμαονῇ, δὰ νὰ 

ΟΥ̓ 265. [πη6, 1η γῆ εὐ 1π 
ἴα Χορορ. ΔΝ ἽΝ : 
᾿Προςγεγενημένας. Οτ. προγεγ. 
᾿ Τ. 118,7 ἀοἰπαά 8 οοτγθοΐου ἔθ- 

ἂὲ προςγέγ. , 86 ἀοπίᾳιθ πα- 
φαγεγ. 

Ἔκ τῶν ᾿θηνῶν ε (455. Δπρ. 
σ᾿" Ῥαϊ. ΠΗ Ψαῖ. οάϊταπι οὔτι 
ΒΕΚΕυ ρῥτὸ ἔκ τῶν ᾿4ϑηναίων. 

ν 

᾿᾿ϑηνῶν δεΐδπι Τα. ᾿δάποίαν!, 
Πολλὰ τὰ ἄπορα. Ἐ.. πολλὰ καὶ 

ἄπορα. 
Περὶ φυλακῆς. Ὦ. ε1., 5εἃ 

Ηΐςο τιϑυρ, 8]. 181... απ ΤῚ5, πὶ 
φυλακήν, 4τιΐ. σοπαῖΐιι5 6ϑὲ βέγιτς 
οἴθιγαα Ῥδῖ1110 ἀπγίοτβ οχρθαΐθῃ- 
ἄδθ, ἀθ τα νἱῦ. ποῖ, Οεέθυιπα, 
ΡΙβγαχιθ, ΘΧθμρ] αυΐα τηδ]6 πέρε 
ἴοπο γοίγαοίο, {αππὶ ῬΥΒΘΡΟΒ1110 
δὴ φυλακῆς ρογεϊηθδῖ, Περί ϑίερῃ- 
2. εὐ Βδϑοκ, Ῥαδιιῖο 118 ΥῈ5 δϑβδῦ 
σ. 15» 

“Ὁπη. Ο. τηϑύρ. ϑιορῆν ὅποι. 
1. ὅπου. 

Οἱ ᾿Αϑηναῖοι. Ἁγῖῖο. οπι- ΟΥ, 
Β, Ἐ, πι. 

᾿Αποπλεῖν. Μαγξ. οἴκαδε ἀπο- 
πλεῖν. ,, Αἀνογθίνπι οἴκαδε πιδΥ- 
αἰηὶ δὐϊθοΐαμῃ οχ ποο, 4 ρᾶγνο 
1πίογνα! ]ο ργδθοδαϊε, Ἰοοο, τοῦ 
δὲ οἴκαδε πλοῦ., 5Ξιιπιρίτιπι 6558 
ὀγϑαϊάουῖηι. " ΘΤΈΡΗ, 

Οδρ. 1111. Ἐς κελήτιον; σ. ἐς 
πελλήτιον. Ι. ὡς κελλήτιον, 568 

κι ὧν Ἢ δγαβηη. 
Ἐμβιβάσαντας. 0.455. Απιρ. Ρᾳ]. 

ἐςβιβάσαντας, οἱ 58π6, τι ἐμβῆ- 



ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 4. 

βάσαντας, ἄνευ κηρυκίου προςπέμψαι τοῖς ᾿Αϑηναίοις, καὶ 
πεῖραν ποιήσασϑαι" πέμψαντές τε ἔλεγον τοιάδε. 9. ,᾿ 4δι- 
κεῖτε, ὦ ἄνδρες ᾿άϑηναῖοι, πολέμου ἄρχοντες, καὶ σπον- 
δὰς λύοντες. ἡμῖν γὰρ πολεμίους τοὺς ἡμετέρους τιμωρου- 
μόνοις ἐμποδὼν ἵστασϑε, ὅπλα. ἀνταιρόμενοι. εἰ δ᾽ ὑμῖν γνώ- ὅ 
μη ἐστὶ κωλύειν τε ἡμᾶς ἐπὶ Κέρκυραν, ἢ ἄλλοσε, εἴποι βου- 
λόμεϑα, πλεῖν, καὶ τὰς σπονδὰς λύετε, ἡμᾶς τούςδε λαβόν- 
τες, πρῶτον χρήσασϑε ὡς πολεμίοις.“ 8. Οἱ μὲν δὴ τοιαῦ- 
τα εἶπον" τῶν δὲ Κερκυραίων τὸ μὲν στρατόπεδον ὅσον 
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μεταφορᾶς τοῦ κέλητος ἵππου, ᾧ εἷς ἀνὴρ ἐπικάϑηται. --- 1. ἄνευ 
κηρυκίου κηρύκιόν ἐστι ξύλον ὀρϑὸν, ἔχον ἑκατέρωϑεν δύο ὄφεις 
περιπεπλεγμένους καὶ ἀντιπροςώπους πρὸς ἀλλήλους κειμένους, 
ὅπερ εἰώϑασιν φέρειν οἱ κήρυκες μέτ᾽ αὐτῶν" καὶ οὐκ ἐξῆν αὖ- 
τοὺς ἀδικεῖν παρ᾽ οὖς ἀπήρχοντο. σύμβολαν δὲ ἦν τὸ μὲν ὀρᾳϑὸν 
ξύλον, τοῦ ὀρϑοῦ λόγου, τὸ δὲ παρ᾽ ἑκάτερα εἶδος τῶν ὄφεων, 
τὰ ἀντιταδσόμενα στρατόπεδα' ὃ γὰρ ὀρϑὸς λόγος δ ἀμφοτέρων 
χωρεῖ. --- 2. Ἐκ ᾿Δδικεῖτε] δημηγορία Κορινθίων γ΄. (40υγ.) --- 
9. Τῶν δὲ Κερκυραίων) τῶν δὲ, τουτέστι τοῦ ἄλλου μέρους" οὕτω 
Φοιβάμμων φηαίν. ἵν ἦ, τῶν 

μαι οἵ ἐςβῆναι (ν14, ποῖ, δᾶ ΙΓ, 
25.)., ἴϊ8 ἐμβιβάσαι εἰ ἐςβιβάσαι 
Ῥεγῖπαρ αἀἱοιπέιν, Β6ρ. (6.) γι, 
ἐμβιβάσαντες. Νὰ πος αυίάθηι 
δταυαιηδίοαα σϑριιρηαῖ. Ψ]ὰ, 1. 
2. Ρ. 118. 

Κηρυκίου. Τί. Ναῖ. Ἡ. Βορ. 
(6.) κηρυκείου. ., Κηρυκείου, 
ιοα 6βὲ ἱπ Βθρ., πἴς δἱΐδηι 16- 
δὶς δυάδα 5. ῃ. ν. Κηρύκειον εὑ- 
18. 586 06 ἀρια 41105 6585. [ἢ 
ῬΟΠ τι οἷ5 Ἔχ Ρ] αυῖθιι5 11, 158. 
νατία εδὲ βου ρίαγα ὉΠ Κ. Ετ- 
ἴδια αριιὰ Ῥϑιβϑη. Υ, 27, 5. νὰ]- 
ξ8ο αιΐάρηῃ κηρύκειον, 564 πίογ- 
46 σοὐθχ κηρύκειον. ΟΕ, Ζοπατ. 
Ῥ- 1206. οὐ 101 Τιτπιδηη, Κηρυ- 
πείου οαἀϊαϊ ΒΕΚΚ. ΑἹ βϑεουπάιι 
ὙΠδοάοβ. ΑἸθχ, χηρύκειος ὁ μι- 
σϑὸς τοῦ κήρυκος, κηρύκειον δὲ ἣ 
ῥάβδος. ' 

Προςπέμψαι. ϑυρροαϊεαγιπὲ 
(855. Ατρ. Ῥα]., 0].᾿, Ἐ, ΙΕ, 
ψαῖ, Η. Βερ. (6.) ,,ϑαργα 680. 
29. προπέμψαντες κήρυκα πρότε- 
οον, ἘΠῚ οϑὲ ργίμα τηϊίἐέγε, αυι τ 
βἰση ποδί 6 Πὶ 411 ΟἿ ΟΥ̓ -- 
0 ΓΤ αιναὶ 1ς Ἰσοῖ5, ΟΠ Ρ]ΔΠ6 
ἀδιιπαπάπμπι νἱἀθίιν προςπέμψαι. 

δὲ τὸ στρατόπεδον τῶν Κερλυ- 

Νᾶπι οἱ δὶ προςπέμπειν τινὶ 
κήρυκα αἰχὶέ ΤΒπογαϊάθς ΓΙΠ, 
52.}. ὨΤΚΟΥΙά, δίθρῃ, ΤῊ 65. Ατὶ- 
βἴορῃ. Εαιι. 571. προςπέμπων φί- 
λους. αὶρο (εἰ Ηδ80}κ.) προπέμ- 
ψαι. 4114: ρτγαεγπεζίετε. ἸΤροςπ. 
Τοοορὶῦ ΒΟΚΚ, Βεςίθ, 14, θΚ. 
δα ΝΠ, 5. ͵ 

Τοιάδε. Ἀθ5. τοιαῦτα. 
2. Ὦ, ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι. Οτ. ὦ 

ἄνδρες ὦ 48. 
Σπονδὰς λύοντες οτ. Β. 
Κωλύειν τε. ΤῈ οι. Εἰ, 
Εἴ ποὶ. Ατισ. (2), οοα, Β85. ΟΥ. 

1). 1, Τὰν. Ἐ. Ψιμα, χη, εἴ πη. 
“Μαβόντες πρῶτον. Ἠδδα εβὲὶ 

βουίρίττα (855. 6]. Ο. Ἐ.. ΡΑ], Τὶ. 
Ψψαὶ, Ἡ. Βερ. (6...) πιᾶγρ. ϑῖθρῃ., 
μαιὰ ἀτῖθ δἰΐαπι ἄπρ., σαυδη- 
ἀ48πη1 6 Χ 60 Π1}}1] ΘῊ Οὐδ ΠῚ : ΠΟΙ - 
ΠῈΠ1| ταπτθη πουισα ΠΡ του αἷ- 
Β.Ἰποίϊοηοηι ροβὺ πρῶτον ΒΆΡΟΥΘ 

᾿νἱἀθηταγ. Ψ α]ρὸ (εἰ ΗδδοἸκ.) πρώ- 
τους λαβόντες. Ὑ4114: πος ξαρττε 
ρτίπιοβ. Πρῶτον οἰΐατι ΒΘΚΕ, το- 
δε]. ᾿ 

8. Κερκυραίων. Ηδθο νοχ 5ι- 
βΒρθοΐα υἹἱαεὺΐ ροϑβϑϑὶς οὉ σψεῦρα 
ϑομο]αβῖδθ, δὰ χαδθ υἱα, τοί, 
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ἐπήκουσεν, ἀνεβόησεν εὐθὺς λαβεῖν τε αὐτοὺς καὶ ἀποκτεῖ- 
᾿ς Ψ'αν" οὗ δὲ ̓ 4ϑηναῖοι τοιάδε ἀπεκρίναντο. 4. Οὔτε ἄρ- 
᾿ς χομεν πολέμου, ὦ ἄνδρες Πελοποννήσιοι, οὔτε τὰς σπον- 

δὰς λύομεν" “Κερκυραίοις δὲ τοϊοδε, ξυμμάχοις οὖσι, βοη- 
5 ϑοὶ ἤλθομεν. εἰ μὲν οὖν ἄλλοσέ ποι. βούλεσϑε πλεῖν, οὐ 
᾿'κωλύομεν᾽ εἰ δὲ ἐπὶ Κέρκυραν “πλευσεῖσϑε, ἢ ἐς τῶν ἐκεί- 
μακρᾳ οὶ λημμίην οὐ περιοψόμεϑα κατὰ τὸ δυνατόν.“ 

᾿- ᾿ (Ἑχάεεροε τὴν νίκην προςποιοῦνται.) ἀὐδ 

μ δι, “Τοιαῦτα τῶν ᾿ϑηναίων ἀποχριναμένων, οἵ μὲν 
Κορίνϑιοι τόν τε πλοῦν τὸν ἐπ᾽ οἴχου παρεσχευάξοντο, 

10 καὶ τροπαῖον. ἔστησαν ἐν τοῖς ἐν τῇ ἠπείρῳ Συβύτοις. 
οἱ δὲ Κερκυραῖοι τὰ τε ναυάγια καὶ νεκροὺς ἀνείλοντο, 

φαίων.. - οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι. (λ. Κασσ. 40γ.}) --- 9: Οὔτε ἄρχομεν} 
; ᾿ϑηναίων. πρὸς Πελοποννησίους πρώτη, τῇ τάξει δὲ τε- 

᾿ τάρτη. (2. Κασα. “410. ) - 4: Τοῖςδε ξυμμάχοις οὖσι) τὴν ἐπιμα- 
χίαν ξυμμαχίαν. λέγει. [8.. Μᾶλλον δὲ κατὰ τὰ προλαβόντα καὶ ἐν- 
ταῦϑά φῆσιν. οἷς γὰρ αὐτοὶ «ἐπιμαχίαν στείλαντες ἐβοήϑουν, ἐ ἐκεί- 

ει ψφοῦς αὐτῶν συμμάχους ἄρτι καλεῖ, εἰκότως, ὡς μόλις χαὶ διὰ ξυμ- 
μαχίαν, ἣν προέφημεν ᾿ἀναδοχὴν τοῦ ὅλου πολέμου εἶναι καὶ τῆς 

ἱμάχων πρὸς τοὺς “πολεμίους ἔχϑρας σἰκείωσιν, τὴν ἐκ πο- 
λὺ μείξονος σταλεῖσαν πόλεως καὶ ἐπιμαχίαν ἀντισηκώσαντας. (λ.- 
Κασσ. Αὐγ.} 

᾿ ψδ' .« 11. “Τά τε γαυάγια } γράφεται, τά τε ναυάγια καὶ τοὺς 

ΣΉΡῬΗΡΝ ΟΧ ΠΣ Ρυιοττιηξ δδς Τροπαῖον. (455. Ατιβ, ῬαΙ. Οτ. ᾿ 
Απρ. Ῥαῖ. Ο. τ. Ψαὶ. Η, τρόπαιον, εἴ 5ῖ5 τοῖο πος σαρῖξθ, 
Ἀδ. (0.) Βεκκ. ποη ἰηνίίο Ρυδείεγαιθτι «πο 5εηι6} (858. 
Ηδδςκ. [π Ὁ. ἤκουσεν. ΟἸΐπὶ τροπαῖον Παρεῖ. ῬΆ]. ΡῈῚ οπηπεβ 
ὑπήκουσεν. ἐῶ Πρχοβ τρύπαιον. Υ]Α. 1. 1. 

Τοιάδε. ΟἹ. τοιαῦτα, πὰ ποθ Β-, 
Βδε6. δ. αὶ, ΤΏΓΘιΙς Ο. 57. 
ὡς Ὅν ἄρχομεν. ἢ ῬαΙ. οὔτεγὰρ 

νων αὖ ἤλϑομεν. Ἐ,, βοηϑεῖν 
ἤλϑομεν. 

ποι. Ἐ.. ἄλλοσέ πη. 
λεσϑε. ΑΥ. βουλεύεσϑε, 

᾿Ἐού Ἔ, 855. (, Ρα]. Τί, 
γδ:.:. ΒεΚΚ. βαταρίμμι, πὶ ΑἸ. 
χωρίον, 56 πῆδη. τθο. οοσυθχὶξ 
ζωρίων. ΨΌΪσο (εὲ Ηδδοῖ..) χω- 
ζνακἢ Ια, δὰ σβρ. 45. βουιρί. 

οΥαΡ. . 
᾿Οδρ. ΤΙΝ. ᾿Ζποκριναμένων. σ. 

ἀποκρινομένων. πος 
Τὸν ἐπ᾽ οἴκου. Ατις. οπ, Ε. 

. 214. : 
᾿Ἔστησαν. Τιδεσαρεη. ἱπ ΜαῖΒ. 

Τ6οἱξ, Μοβαα, ἘῬ- δσ. Ἔστη-- 
σε τρόπαιον κατὰ τῶν πολεμίων 
ὃ καὶ ἐστήσατο γράφεται καὶ 
ἀνεστήσατο. --- ἔστησε. δὲ τρό- 
παιον παρὰ τῷ Θουκυδίδη" καὶ 
τρόπαιον ἔστησαν οὗ Κερκυραῖοι 
ἐν ταῖς Συβώτοις. ὕμὶ ἀπος 
Ἰοςο5 ἴῃ πιθηΐθ παρϑῖ, πο, καὶ 
τροπαῖον ἔστησαν (οἱ Κορίνθιοι) 
ἐν τοῖς ἐν τῇ ἠπείρῳ Συβότοις, 
οἱ «υΐ ϑίδιΐπι βϑαιΐτιν, καὶ τρο- 
παῖον ἀντέστησαν. (οἱ Κερκυραῖοι!) 
ἐν τοῖς ἐν τῇ ἠπείρῳ Συβότοις. 

ΝΝεκρούς. απ. (ποι ἴαπιθα 
οοα, Β85.) πιᾶγξ. ϑίρῃ, τοὺς 

Ἁ 
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τὰ κατὰ" σφᾶς ἐξενεχϑέντα ὑπὸ τοῦ ῥοῦ καὶ ἀνέμου, ὃς, 
γενόμενος τῆς νυχτὸς διεσκέδασεν αὐτὰ πανταχῆ; καὶ 
τροπαῖον ἀντέστησαν ἐν τοῖς ἐν τῇ νήσῳ Συβότοις ὡς. 
νενικηκότες: 2. γνώμῃ δὲ ἑκάτεροι τοιᾷδε τὴν νίκην. 
προςεποιήσαντο' Κορίνϑιοι μὲν, κρατήσαντες τῇ ναυμα- ὅ 
χίᾳ μέχρι νυκτὸς, ὥςτε καὶ ναυάγια πλεῖστα καὶ νεκροὺς 
᾿προςχομίσασϑαι, καὶ ἄνδρας ἔχοντες αἰχμαλώτουρ: οὐκ 

ἐλάσσους χιλίων, ναῦς τε καταδύσαντες περὶ. ἑβδομήκον- 
τα, ἔστησαν τροπαῖον" Κερκυραῖοι δὲ, τριάκοντα ναῦς 
μάλιστα διαφϑείραντες, καὶ ἐπειδὴ ᾿4ϑηναῖοι ἦλϑον, ἀνε- 10 

λόμενοι τὰ κατὰ σφᾶς αὐτοὺς ναυάγια καὶ νεκροὺς, καὶ 
ὅτι αὐτοῖς τῇ τε προτεραίᾳ πρύμναν κρουόμενοι ὑπεχο- 
ρησαν οἱ Κορίνϑιοι, ἰδόντες τὰς ᾿Αττικὰς ναῦς, δαὶ ἐπει- 

νεκροὺς ἀνείλοντο, τὰ κατὰ σφᾶς, ἐξενεχϑέντων ὑπό τε τοῦ δοῦ 
καὶ ἀνέμου. ἐγ Κασσ. 4ὑὐὖγ.) --- 2. Γενόμενος] λείπει ἢ διὰ, ἵν 
διαγενόμενος. (40ὑγ.») --- κεἢὦ Πανταχῆ] τῆς Κερκύρας πανταχῆ. (ἀὐγ.) 
5. Προρεποϊήσαντο τ ἰδιοποιήσαντο. -- 7. γε Οὐκ ἐλάσσους χιλίων] 
χίλιοι γὰρ ἤσαν καὶ πεντήκοντα. (Κασσ. ) -- ὃ. Καταδύσαντες] 
ἀντὶ τοῦ τρώσαντες ᾿ οὐ. γὰρ λέγει ἐπὶ τοῦ βαπτίσαντες. τοιοῦτο 
δέ ἐστι καὶ τὸ ἃς καταδύσειαν. -- 10. Μάλιστα] τὸ μάλιστα ἢ 
πρὸς τὸν ἀριϑμὸν, ὅτι οὐχὶ εἴκοσι ἐννέα, ἢ πρὸς τὸ διαφϑείραν-- 
τεβ; ὅτι οὐ μόνον ἔτρωσαν, ἀλλὰ μάλιστα. ἔφϑειραν αὐτὰς, ἐκεῖνοι 
δὲ μόνον κατέδυσαν. : 

ΝΣ 

νεχρούς, ΄τι8Ππὶ 5ΟΥἿΡΓΛΥΔΥΠ ΟΟΙ1- 
τηθχοταὶ οἰϊαπὶ Θ0Π0]. οὐ οοπη- 
τηθἀγ8 ν] ἀθίιγ ἸΟΟΙι5 ὙΠ, 7σῶ.: 
5Ξοα ΠΟΘΙΤΟ ἴῃ ΟδΡ. 5[8 71} βϑααῖ- 

ΤΌΥ τὰ κατὰ σφῶς ναυάγια καὶ 

νεκρούς. ΟἹ, Κυτρ. 1. 1. Ρ. 140. 

Ἐξενεγθϑέντα. Βαᾶ5. οο4, ἃ ΡΥ, 
Τήϑη, (Π8π| γ66, να]. ΤΟ 7111) 
Τιασγ, πλτο,, ϑέθρῃ. ἐξενεχϑέντων, 
4005 ΘΟΠ ΠΟ ΠΊοΥδὺ οἰΐδαι 50 }0], 

Ὑπό. Οιἴιοα 50} 1 οἱταν να]σὸ 
(6ε δριιὰ Βδβοῖς, εἰ ΒΘΚΙΚ,). τὸ, 
ΟἸλ ϑί πλι15. οἷ (55, Απρ, ΟἹ]. 
γδῖ, Η. Βερ, (6.) 

᾿ἀνέμου. Ἡ. εξ. ΟΥ. τοῦ ἀνέ- 
μου, «τὸ πηΐη]η]6. Ὁρι5. Υ]α. 
Ηοϊπά. 84 Ρ]αί. Ῥ]ιαθάοη. Ρ. 7. 

“Πανταχῆ. Β6σ, (6.) πανταχοῦ.. 
᾿Αν[τ]έστησαν. (455. ΟἹ. Οὐ 

γαῖ. Η. Βορ. (6σ.) ἀνέστησαν. 

Ατιρ. αιυΐάθπι «τέστησαν, 56ἃ τ 
᾿ 

οὐδϑβιιπι.  γατα στῆσαι; ποτ ἄνα- 
στῆσαι τροπαῖον αἱοῖϊϊ ὙΠιογά, 
(υ1α. 1η4. 5. τροπαϊονὴ οἱ ἀντί 
᾿ς αρ ϊδδίπηατα. ΟΥ, σ. 105. 

ῷ. ἝἙἝἭ κάτεροι τοιᾷδε. Βε5. (αρπᾶ 
81.) Οὐ. Παιτ, Ἑ. Ατ. Οἷν. 
1)4:. ΡΒ. τοιζδε ἑκάτεροι. 

Προςεποιήσαντο. Β, νου γῆ 
σατο- 

Ναυάγια. Ῥ. ναυμαζια. 
Καταδύσαντες. »Αβη. ϑιυιϊά, ἢ. 

ν. οὐ ὅ0}01]. ἜΧβοῦσθτ ’ ὙΥΑΘ55. 

τριάκοντα ναῦς. Ο. ναῦς τριά-- 
κοντα. ᾿ 

᾿Αϑηναῖοι ἦλθον. α. ἦλθον οὗ 
΄4. Β. ἦλϑ'. ᾽49. Ἑ.. οπι. ἦλϑ. 
ϑουϊρίθγα οὐὰᾶ, Ο. δοπαΐπαν νΙἀ6-᾿ 
ΠΥ ΟὉ δὰ {πὲ δὰ γοο. ἦλθον 
δαμποίαθιη τ, 

Προτεραίᾳ. Β. προτερέᾳ- 
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δὴ ἦλθον [οἵ ̓ Αθηναῖοι, οὐκ ἀντέπλεον. ἐκ τῶν Συβό- 
τῶν, διὰ ταῦτα ΟΝ βνίανο οὕτω μὲν ἑκάσερρι, 

Η γυκεδεκωνη. πβρὸν ἐπ 1 
ἀπ λιοὶ ὁὡψἂϊ 

- 

ἧνω. ) 84. φοοιθα 

ΝΣ ἀναχώρησις.) ΦΡΑ εἰν σρηδὰ 

νε΄. Οἱ δὲ Κορίνϑιοι ἀποπλέοντες δ οἴκου, Ἀνὰν 
δκτόριον, δ᾽ ἐστιν ἐπὶ 'τῷ στόματι: τοῦ ᾿Δἀμπρακικοῦ κόλ- 
πού; εἷλον ἀπάτῃ" (ἦν δὲ κοινὸν Κερκυραίων καὶ ἐκεί- 

νῶν") 'καὶ καταστήσαντες ἐν αὐτῷ Κορινϑίους δἰκήτο- 

ρας, “ἀνεχώρησαν. ἐπ’ οἴκου" καὶ τῶν Κερκυραίων ᾿ ὀκτα- 
χοσίους μὲν, οἱ ἦσαν δοῦλοι, ἀπέδοντο, πεντήκοντα δὲ 

10 καὶ διακοσίους. δήσαντες ἐφύλασσον, καὶ ἐν ϑεφαπείᾳ εἶς 
'χον πολλῇ, ὅπως αὐτοῖς τὴν Κέρκυραν ἀναχωρήσαντες 

προρποιήσειαν. ἐτύγχανον δὲ καὶ δυνάμει αὐτῶν οἵ πλεί: 
οὐς πρῶτοι ὄντεξ τῆς πόλεως. 

νε΄. 4, ᾿ἀποπλέ ἑοντες ἀπὸ τῶν Συβότων πλέοντες. ά. Αὖγ.}) - 
6. Εἴλον ἀπάτῃ} ὡς φίλοι γὰρ, οὐχ ὑποπτεύοντο. (40γ. ) -- 9. τε 4πέ- 
δοντο) ἐπώλησαν. (4ὑγ.) -- ̓ ἡπέδοντο] διὰ τὰ ἐν τῷ πολέμῳ ἀνα- 
λώματα, καὶ "οὐκ ἀπέκτειναν. διὰ δὲ τούτον. καὶ τὸ ἥμερον τοῦ 
Ἑλληνικοῦ τρύπου δηλοῖ, καὶ ὡς ἀπηνὲς μετὰ, μάχην" τοὺς ξαλω- 
κότας ϑανατοῦν, ἄλλως τε καὶ δούλους τοὺς μὴ. κατὰ γνώμην οἷ- 
κείαν ἀολεμοίφνες. ὙΝ Αὐγ. ) 

Ἤλϑον. ΔΑἀάϊξαν ἴῃ 58. Ατιρ, 
Ο. Ῥαϊὶ. 1ε, γαὶϊ. Η. Βερ. (6.9) 
Οδηι. Ε. ίηα, τ. Ρ. Ατ. Οἢχ. 
Πδῃ. πιᾶΥξ. 816 ΘΡΒ. οἱ ᾿Αϑηναῖοι, 
1η ΟἹ. ᾿ϑηναῖοι. ἸΝΘυέτιπ αρηο- 
βοὶὶ Υ4}1. Ἀθοῖε ϑιθρμαηιθβ: ,,Νο- 
ταϊπαιλνι᾽ θηναῖοι, αιιθηι παρ θὲ 
Ἰθοῖϊο πιδυρίηὶ δὐξοτίρία, ποι ἀπ- 
Ρῖῖο αιΐηῃ. βιπηρίι5. δἱξ. θχ. 118 
ΤΩ. απίθ Ῥγϑθοθή θη ριι5, καὶ 

εἰδὴ ᾿4ϑηναῖοι ἦλθον. [5ἰ5πϊ-" 
Ποδε, οηΐπι αἀἰδοχορδηίθπι 10]. ἴπ 

5 νΘΥΡΟΥΌ ογαϊπθηι, ΠῊΕΝ 
ον αξ νἱἀθειτ, δ᾽ Θπιιΐπιιπι.}. σπ- 

ἔθη βαπερίτι5 511, δα 
Ἰζιιην.. “ποπαΐ παι ψιιπι, νἱ ἀοἸῖοος 
Κερκυραῖοι, “σα νουριῖι ἦλθον 
τοίεκοιιάιιπὸ σοηϑίδι. ἜΡΡΕΙ ἐὰ- 
πχθῃ Ὑθοῖρ γα Ὧοη αι οϊαντ. 
Οὐκ ἀντέπλεον. Οα55. Ααρ, 1, 

Ψψαὶ. 6. εἰ ἴῃ ππάτρ. ΟἹ. οὐ, κατέ- 

πλεον, Ἡ. οὐκατέπλεον εἰ »" 5. ἅτ. 

Β45. οσο, οὐκ ἀντεπέπλεον.. σε, 
ΟΔΡ. 50. 

“Ζιὰ ταῦτα οτι. Β. 

Οδρ. 1,7. ᾿ἡποπλέοντες. Ἐ, ἀνα- 
πλέοντες. 

"Ὁ ἐστιν. Οτ- δ᾽ ἐστί. 

- ἀμπραπικοῦ. Βορ. (6.) Η. ἐδ" 
πραπιακοῦ. Οἷ, ο. 29. 

“Καταστήσαντες. Ἐ. καταστήσαν- 
ταρ- ,» 

᾿Οχτακοσίους μέν, Ἡ, ὀκτὰσίους 
μέν. Ἰ)αι. ΟΠΊ, μέν. 
᾿Ἐφύλασσον: ΜΆ18 νι]ρο ἐφύ-- 

λαττον. Μία. 1, 1. Ρ. 210. 8ὅ1α- 
ΟΟΥαπῚ ζουγηδῖ νουδὶ Πἰς βοσνδᾶ- 
χαηὶ Οτ,. Ὠ. 1. Ταῦτ. Εἰ, Ρ. ΑΥ, 
ΟΙχ. Ηδδοϊ, Βεκκ, : 

Οντες οτὰ. ΟΥ. οἱ ἢ.» 56 ΠΘ 
ἀοῖπάδ δἀδογὶρίαμι μαρθῖ ἴῃ 1πιῸ 
τλΔΥσ. 
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ὅ. Ἡ μὲν οὖν Κέρκυρα οὕτω περιγίγνεται τῷ πολέ- 
μῷῳ τῶν -Κορινϑίων, καὶ αἱ νῆες τῶν ᾿Δ4ϑηναίων ἀνεχώ- 

ρησαν ἐξ αὐτῆς. αἰτία δὲ αὕτη πρώτη ἐγένετο τοῦ πο- 
λέμου τοῖς Κορινϑίοις ἐς τοὺς ̓ 4ϑηναίους, ὅτι σφίσιν 

ἐν σπονδαῖς μετὰ Κερκυραίων ἐναυμάχουν. 

Κ᾿ (4. Ποτιδαίας ἀπόστασις. νε -- ἔς.) 
οὐ (Προςτάγματα Ποτιδαιάταις ὑπὸ ᾿4(ϑηναίων προςταχϑέντα.) 

νε. ΜΕΤΑ ταῦτα δ᾽ εὐθὺς καὶ τάδε ξυνέβη γενέ- 
σϑαι ᾿4ϑηναίοις καὶ Πελοποννησίοις διάφορα ἐς τὸ πολε-. 
μεῖν. 2. τῶν γὰρ Κορινϑίων πρασσόντων ὅπως τιμωρή- 
σωνται αὐτοὺς, ὑποτοπήσαντες τὴν ἔχϑραν αὐτῶν οἵ ̓ 49η- 
ναῖοι, Ποτιδαιάτας, οἵ οἰκοῦσιν ἐπὶ τῷ ἰσϑμῷ τῆς Παλ- 
λήνης, Κορινϑίων ἀποίκους, ἑαυτῶν δὲ ξυμμάχους φό- 
ρου ὑποτελεῖς, ἐκέλευον τὸ ἐς Παλλήνην τεῖχος καϑελεῖν, 
καὶ ὁμήρους δοῦναι, τούς τε ἐπιδημιουργοὺς ἐχπέμπειν 

ψς΄. 9. Αὐτούς] τοὺς ᾿ἀϑηναίους. (40γ.) --- 19. Τὰ ἐς ἸΠαλ- 
λήνην τεῖχος] ἀντὶ τοῦ τὸ μέρος τοῦ τείχους τὸ ἀφορῶν ἐς τὴν 
Παλλήνην. --- 18. ὋὉμήρους τοὺς ἕνεκα εἰρήνης διδομένους εἰς 
ἐνέχυρα. (Κασσ. 4ὖγ. Ῥοστγ.) -- Ὁμήρους δοῦναι) ἵνα, ἐὰν 
ἁποστῶσιν, εὐάλωτοι γένωνται. (40ὑγ.) --- ᾿Ἐπιδημιουργούς] ὁ ̓ Δσκλη- 
πιάδης τὴν ἐπὶ πρόϑεσιν περιττὴν εἶναι λέγει. 8, [[ππιδημιουργοὶ 
ἄρχοντες πεμπόμενοι. φυλάρχων τάξιν ἔχοντες. 8. ἐπιδημιουργοὺς 
τοὺς ἐπιμελητὰς τῆς ἀναχτίσεως τῶν τειχῶν, (λ. 'Κασσ. 4ὑγ.“Ῥοστγ.)}} 
ὄνομα ἀρχῆς ὁ ἐπιδημιουργὸς παρὰ Κορινϑίοις [ἀποίκοις]. ἄλλοι 

οῷ Μὲν οὖν, Οἷὖν ἅδε. ΕἸοΥ, 
Τῷ πολέμῳ. Τῷ 6. Ὁ. 
Αὕτη πρώτη ἐγένετο. Ἔ.. αὕτη 

ἐγένετο πρώτη. 
Τοῖς Κορινϑίοις ἐς τοὺς ᾿49η- 

ψαίους. Ἐ΄ οὔ. τοῖς. Μαᾶτρ, ϑίθρῃ, 
Ῥτο ἐς Βαθϑὶ πρός. Ο. τοῖς ᾿49η- 
ψναίοις ἐς τοὺς Κορινϑίους- 

(ἀρ. {ὼ01. Μετὰ ταῦτα δ᾽ εὐ- 
ϑύς. Μοκαυ. μετὰ δὲ ταῦτα εὖ- 
ϑύς. Ὁ. μετὰ δὲ τ. δ᾽ εὐϑύς. 

Τάδε. 1. ἴῃ τηᾶΥῦρ, 8]. ΠΊ8Π, 
τάςδε. 

᾿Αϑηναίοις. ΟἸοᾶ Ῥγδοῖσίτιτν 
νυ]οὸ τοῖς ἀο] ενίπιι5 οὐ (858, 
Αιιρ. ῬΑ]. 11. δὲ. Η. Β65. (6.) 
δβίχιιθ εἰΐαπι ἱπ πὶ. Θγαβ απ), οἵ 
ἃ ΒΕΚΚ. δχριιποίαμ , 4ιιδη δ τ 
Ὁ Ηδδοκ, δὰ 1, χι. ἀθξεμπαλίιγ, 

9, Τιμωρήσωνται. γαϊ. Ἡ. 6. 
(93) οοα. νεῖ. δέθρῃ, Ου, Τϑαγ. 
ψαβο. Βεκῖς. σεμωρήσονται. “1. τι- 
μωρήσωνται, 584 Ὁ 58. ὦ 688. πιδὴς 
ὑἱγηπηαιθ ἀθάαθ μ6π6, Ν]α. ποῦ. 
Ο. τειμωρηϑήσωνται. Βε5. τιμω- 
θήσεται. 
Παλλήνης. Οα456. ΑἸ. ΤΠαλή- 

νης. Ῥαι110 ροβὺ (655. ΟἹ. Παλή- 
φην. Μιὰ, Ἰ. 2. Ῥ. 370. 

Κορινϑίων. Οτοὰ νιΐσο Βαῖς 
Ῥγδθρομῖαν ὄντας, αἄδπο 8} 
Ἠαβοκίο βογναΐππι, αἀθ] ον ηλ5 
οππὶ (455. Απρ.Ο]. ΡᾺ]. ΠῸ Ψ αὶ, Η. 
ΒεΕΚΚ. Τὰ Βι65. (6.) τεοθπεζπιδη. 
510. νούβ. πὶ βου, Ῥοϑβὲ Κο- 
ρινϑίων Αντ. οὐ 1) 8, ἱπβϑυιπηΐ 
μέν δὰ εκρϊοαπάϊμι. 5Θ 65 
δέ. ν 

ἜΝ να ον νὰ 
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χαὶ τὸ λοιπὸν μὴ δέχεσθαι, οὖς κατὰ ἔτος ἕκαστον Κο- 
ρίνϑιοι ἔπεμπον" δείσαντες μὴ ἀποστῶσιν, ὑπό τε Περ- 
δίκκου πειϑόμενοι καὶ Κορινθίων, τούς τὲ ἄλλους ἐπὶ 
Θράκης ξυναποσξήσωσι ξυμμάχους." 
(Περδίκκας νυ Ἀαμξ γπλάρα βασιλεὺς παρορμᾷ δὲν ᾿4ϑηναίοις.}) 

5 ἐἰνξ΄. Ταῦτα δὲ περὶ τοὺς “Ποτιδαιάτας οἵ ᾿4ϑηναῖοι 
προπαρεσκευάξοντο εὐθὺς μετὰ τὴν ἐν Κερκύρᾳ ναυμα- 
χίαν. ῷ. οἵ τε γὰρ Κορίνϑιοι φανερῶς ἤδη διάφοροι 
ἦσαν, Περδίκκας ἢ ὁ ̓ Αλεξάνδρου, “Μακεδόνων βασιλεὺς, 
ἐπεπολέμωτο, ξύ ἄχος πρύτερον καὶ φίλος ὦν. ᾿ 8. ἐπο- 

10 λεμώϑη δὲ, ὅτι Φιλίππῳ τῷ ξαυτοῦ ἀδελφῷ καὶ Δέρδᾳ, 
χοινῇ πρὸς αὐτὸν ἐναντιουμένοις, οἵἱ ̓4ϑηναῖοι ξυμμαχίαν 
ἐποιήσαντο. 4. δεδιώς τε ἔπρασσεν, ἔς τε τὴν Δακεδαΐ- 
βόνὰ πέμπων, ὅπως πόλεμος γένηται αὐτοῖς πρὸς Πελο- 

γὰρ ἄλλως τοὺς ἄρχοντας καλοῦσιν. ἰστέον δὲ ὅτι τούτους ἀπέ- 
στεῖλον οἵ Κορίνϑιοι κατὰ ἔτος ἄρχοντας ᾿Ποτιδαιάταις, ὡς ἀποί- 
ποις. --- 9. τὲ Ζείσαντες} ᾿4ϑηναῖοι. (40γ.) 

νζ΄. 8. ᾿Δλεξάνδρου) τοῦ Φιλέλληνος καλουμένου, ὃς ἔν τοῖς 
ἹΤηδικοῖς ἤχμαξεν. --- 10. 4Ζέρδα) “έρδας ᾿Δφιδαίου παῖς, ἀνεψιὸς 
Περδίκκα καὶ Φιλίππου. --- 138. Αὐτοῖς] τοῖς ᾿λϑηναίοις. (.4υγ.) 

“Εξαυνῦν 1π ΤΛΔΥΡ, 684, τη8}. 
Βαρεὶ 1. 
Ἔπεμπον. Ταᾶβ Ὁ Ποο νοσ8}. 

τιξάϊια δα τούς τε ἄλλους ἴπ 1. 14- 
οἴπα βαρρ]θία πὶ τη αγδ. 4]. τη8}. 

Περδίκκου. Ο, Περδίκου , υἱὶ 
1η ῬΥΟΧΊπιῖθ τιπ5 αἰΐεσνθ σού, 
Ἐπὶ Θράκης. Ῥταεδιρίταν ντρὸ 

τούς, «τοα οτι. (455. Ατρ. ΟἹ. 
Βα], Τὸ, Και, Ἤ. Ἀερ. (6.) Ιπ 

Οδ55. εἱ ες. ἴδῃ Υ66. ΠΊ18}- 
δὐβουρέ. 
᾿Ἐυναποστήσωσι. ῬΆ].. Τὲ, γαῖϊ. 
αποστήσουσι, εὐ 1 ἃ ΡΥ. πιδῃς 

Ὁ 45:5. 564 -Θῃθπ δίνη ξυναπο- 
στήσωσι, «ποὰ Ῥγδθοδάθηιϊ ἀπο- 
στῶσιν δοςροπιηιοάεδίϊιι5, 

ἀρ. ΤΥ͂ΤΙ. Ταῦτα. (απ. (ποπ 
ἰδθη οοᾶ, Βᾶ5.) πιᾶγξ. ϑίερῃ. 
τοιαῦτα. 
᾿ Περί. Τία (455. Απιρ. ΟἹ. Ὁ, 
Ε. ῬΩ]. Η. Ἄερ. (6.) σδπηι. 1, διῖγ. 
08 Ὑιμα. τα Υξ. ΘίθΡΕ.,; 405 οἴη 

Ηδδοκ. πο) Ὡθρ]ροπάοϑβ Δυχὶ- 
μλι5. ὙαΠ]σο (εἰ Β6ΚΚ.) πρός. 

Προπαρεσχευάξοντο. α. παρε- 
ὀκευάζοντο. 

9. Ἤδη εοὐτὰ Ηδβδοκ, δὲ ΒΘΕΚ, 
ἡπβοσένηι 6 (888. Απρ, Ἐς ΡΔΊ. 
Η, Και. Βορ. (6.) Επίδηιν ἱπ πη. 
ἤδε Ξιργα βουϊρίωπι, Ψα]σο ἀθεϑῖ, 

Περδίκκας. Β. Ο. Περδίπας. "ΣῪ 

οἔΐβτη 6., ἴῃ {πὸ δἰ θσιιπ  5.ν. 
Ὃ ᾿Δ4λεξάνδρου. γΙπα. ὁ τοῦ 

Φιλέλληνος καλουμένου, ὃ ὃς ἐντοῖςφ 
ἹΜΜηδικοὶς ἤκμαζεν" ᾿Δλεξάνδρου 
ἡΜακεδ. εἴς., ἀιᾶ8 ψεσθα βυπξ 
δ. ο αβίδθ, 

Βασιλεύς. Ἐ'. υασιλεύς. 
Πρότερον. δαὶ. πρότερος. 
8. Ἐπολεμώϑη.. ἐπεπολέμωτο. 
Ζέρδᾳ. Ῥαΐ. Ζάρδα. 
Πελοποννησίους. Ματρ. ϑέθρῃ. 

᾿᾿ϑηναίους. Ἐ. αὐτοῖς καὶ Πελο- 
ποννησίοις πρὸς ᾿4ϑηναίους. 
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σοννησίους, καὶ τοὺς Κορινϑίους προςεποιεῖτο, τῆς Πο- 

τιδαίας ἕνεκα, ἀποστάσεως δ. προρέφερε δὲ λόγους καὶ 
τοῖς ἐπὶ Θράκης Χαλκιδεῦσι καὶ Βοττιαίοις ξυναποστῆ- 

ναι, νομίξων ̓  εἶ ξύμμαχα ταῦτα ἔχοι ὅμορα ὄντα [τὰ] 

χωρία, ῥᾷον ἂν τὸν πόλεμον μετ᾽ αὐτῶν ποιεῖσθαι. 6. ὧνδ ὁ 

οἵἱ ̓ ᾿ϑηναῖοι αἰσθόμενοι, καὶ βουλόμενοι προκαταλαμβά- 
νειν τῶν πόλεων τὰς ἀποστάσεις, (ἔτυχον. γὰρ τριάκοντα 
ναῦς ἀποστέλλοντες καὶ χιλίους ὁπλίτας ἐπὶ τὴν γῆν αὐ- 

“2 ΄ “ ἐπ ν᾽ σα , 
τοῦ, ᾿ἀρχεστράτου τοῦ Πυκομήδους μὲτ ἀλλῶν δέκα ὅτρα- 

τηγοῦντος,) ἐπιστέλλουσι τοῖς ἄρχουσι τῶν νεῶν, Ποτι- 10 
δαιατῶν τε ὁμήρους λαβεῖν, καὶ τὸ τεῖχος καϑελεῖν, τῶν ; χ 

κ ἈΝ ΕΣ ΄ 

τε πλησίον πόλεων φυλακὴν ἔχειν, ὅπως μὴ ἄποστή- 
σονται. ; 

8. Τοῖς ἐπὶ Θράκης Χαλκιδεῦσιν] εἰσὶ γὰρ καὶ ἐν Εὐβοίᾳ Χαλπι- 
δεῖς, οἵτινες ἀπῴκησαν εἰς Θράκην. --- ἅ. “Ὁμορα] καὶ “Μακεδο- 
Ψίᾳ καὶ ἀλλήλοις. -- δ. Πόλεμον] τὸν κατὰ Φιλίππου καὶ τῶν 
᾿᾿δηναίων. -- 6. Βουλόμενοι προκαταλαμβάνειν) βουλόμενοι. κατέ- 
χειν καὶ κωλύειν τὰς πόλεις, ἵνα μὴ ἀποστῶσι. (λ. 4“ὖγ.γ.) - 
8. ᾿Επὶ τὴν γῆν αὐτοῦ] τοῦ Περδίκκα, διὰ τὴν τοῦ Φιλίππου βοή- 
ϑειαν. --- 10. ᾿Επιστέλλουσι) ἐντέλλονται" οὔπω γὰρ. ἦσαν ἀπο- 
δημήσαντες. 

« 

ΥἾΥστ]8. π1816 δηΐο μος νοῦ. Ρο- 5. Δὲ λόγους καί. αὐ. δὲ καὶ 
ὨΘΌΔΙΠΥ, - λόγους. 

Βοττιαίοις. αι. Βοσ. (6.) 8ο- 
τιαίοις. Ἐ', Ποτιδαιάταις.. 

Ἔχοι. 1. τὰ. Ὁ. 1)8η., Βϑιᾶ ἄτι- 
Ὀὴ16 οὔατα Αὐ. ΟἿ. οχ φαΐθιι5 
ἔχοι αἴξεγτανγ, Βαρθηΐ ἔχει. ΟΥ̓. 

ἔχῃ: 
[Τὰ] χωρία. Αὐθέαϊαπι, {ποῖ 

σψαϊσο ρυϑθϑιηϊτ αν, ἰθηογϑηῦ 
(655. Απρ. 6]. 1. γαϊ. Η. Ἀδ6. 
(6.), ὨΘάιι6 60 δαπγούμτη Ορι 8, 
τηοᾶο χωρία οὐ ταῦτα π6 ἅΤΟΙΘ 
ΘΟμη 888, 56 ροί{ιι5 οατα ὅμορα 
ὄντα τπιεοῖα5., Οἵ. 1. 1. Ρ. 196. 

6. Οἱ ᾿Αϑηναῖοι. Οἱ ἀ6. ΑΥ, 
αμν. ". 
᾿ Αἰσϑόμενοι. Ἐ. οπι. εἰ διιρὈ]θῦ 
ἴῃ Πλᾶγρ. 8], τη, 

Αὐτοῦ. Απὶο Βρίϑὶς, οἱ Οοὐι. 

Τοῦ Λυκομήδους. Ατίΐςα. 5. ν΄. 
8]. πιδη. α. , 

᾿Επιστέλλουσι. Τὴ Ο455. ἀεεγαῖ, 
5686 50. 5ουῖρῦ, χϑοθηΐ, πιᾶμ, [ἢ 
Αἰιρ. φισαα ἀεθβὲ ἐπεστέλλουσιν» 
586 0 δδάθπὶ πῆϑηιϊι, 4τ86 σοά. 
ἀεβουῖρϑίρ, τ ΠΌΤΟΥ ἀϑῆϑΡα 
δουΙρ᾿ι 1. 

Τὸ τεῖχος. Αὐτἱουϊαχα οτη: ἩΤ Δαν, 
᾿ἡποστήσονται. Ψυῖϊδο ἀποστή- 

σωνταῖι ὶς εἰ ΝΠ, 4. Οιιοα ἀπο- 
στῶσι 8558 ἀερεβαῖ, ἀιλιιιι ἀεγεεὲ 
ἀπέστην ἀϊοαῖιγ, ΠῚ ἀπεστησά- 
μην. Ὁ616 ἱρίϊιν ποα θχθηιρ τι 
1. τι Ρ. 156. 5ᾳ. Ειξυχιιην ἔιιο- 
ταῦ ἴῃ ΟΥ̓.» ἈΡῚ πιιξαταπι ἦπ ἄπο- 
στήσωνται, εἰ ἴῃ Ο., τὲ ὦ 58. δ. 
ϑογναῦ οἰΐαπι ἀποστήσονται Β85. 
δαϊϊ, Παὰτ. οὐ Βοῖες, 

ἣν 

᾿ 
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(ὐπόσεκοις Πυτιδειατῶν Χαλκιδέων καὶ Βοττιαίων "αὶ νάνλνωνι 
᾿ . Ὀλύνϑου.) 

νη΄. ἀπχοοδαμδίί, δὲ πέμψαντες μὲν χαὶ παρ᾽ ᾿Ἄϑη. 

ναίους πρέσβεις, εἴ πως πείσειαν μὴ σφῶν πέρι νεωτε- 
ρίξειν μηδὲν, ἐλθόντες δὲ καὶ ἐς τὴν “ακεδαίμονα μετὰ 
Κορινϑίων, " ἔπρασσον " ὅπως ἑτοιμάσαιντο τιμωρίαν, 

δὴν δέῃ" ἐπειδὴ " [δὲ] " ἔκ τε ᾿ἀϑηναίων ἐκ πολλοῦ πράσ- 

'ὅοντες οὐδὲν εὕροντο ἐπιτήδειον, ἀλλ αἵ νῆες αἵ ἐπὶ Μα- 

“κεδονίαν καὶ ἐπὶ σφᾶς ὁμοίως ἔπλεον, καὶ τὰ τέλὴ 

ἐάρδδαβουίον. ὑπέσχετο αὐτοῖς, ἣν ἐπὶ Οὐὸ ἡνὴ ἃ 
. σιν ᾿Αϑηναῖοι, ἐς. τὴν ᾿'ἀττικὴν ἐρβαλεῖν, τότε δὴ κατὰ Ολ. 55 

“0 τὸν καιρὸν τοῦτον ἀφίστανται μετὰ Χαλκιδέων καὶ Βοτ- γι 

τιαίων, κοινῇ ξυνομόσαντες. «Ὁ, καὶ Περδίκκας πείθει ἔτ: τ᾿ 

πυλμιδέας, τὰς ἐπὶ ϑαλάσσῃ πόλεις ἐκλιπόντας καὶ κατα- πρὸ τὰ 
υλ 

“- 

ὶ 

αψῃ᾿, 9. Νεωτερίξειν νεώτερα ποιεῖν. (40ὑγ.) --ὀ 7. Τὰ τέλη] 
ἤτοι οἱ προάρχοντες τῶν «ἠαπεδαιμονίων" οἵ γὰρ «“απεδαιμόνιοε 
τοὺς ἄρχοντας τέλη ἐκάλουν, διὰ τὸ αὐτοὺς τὰ τέλη τοῖς πράγμασι 
τιϑέναι. --- 9. Τότε δή) τὸ ἑξῆς, ἐπειδὴ οὐδὲν εὗρον ἐπιτήδειον, 
τότε δὴ; καὶ τὰ ἑξῆς. -- 19. Τὰς ἐπὶ ̓ϑαλάσσῃ πόλεις ἐκλιπόντας] 
ἐν τ τος γὰρ τοὺς ϑαλασσοκράτορας ᾿Αϑηναίους, ὄντες ἘΕῚ 

ἜΣ ἀπί. ἋΣ ἀρ ὑπ ν ἂν Οβρ. Ἱ,Υ̓ΠΠΙ. Ποτιδαιᾶται. 1ο- 
Βεσ. (6.) τιδαιάται οα ποπΊθη οομβίδη- 

ἜδΥ ξουϊο τσ ἴῃ Ομ 1] 5 Πιιον ἀ1-- 
"αἷ5 0 υ]5. δῖ δέϊαπι Σ;παρτιάται 
δὲ οἰ πη}, Οοτγοχὶς Βεκκ. Ὑ]α, 
ἂς ἮΝ ΟΥ̓, ο, 12. 
Παρ᾽ ᾿Αϑηναίους. Βερ. λῆς ) 
βδν ς 49. ̓ Απίθα μέν οπι. Ε,, 

“ἐῃ. Ἐ. δέοι. : 
᾿Ἐπειδὴ ἴ [δέ]... Ὡ]Ὲ Ὁ οπιηΐραβ 

Πθτὶς αθϑϑῖ, βοῖβκα ἐπεὶ δέ οου- 
ἴφοίες. Οόρα]α οΟΥίΘ ὩΘΟΘββαυ δ, 
δύο τηθηάιιπι Ὠϊς Ἰαῖαῦ. 

ἄσσον, αιιοα 5818 
ἰιειά ἱπιρτολμειεῖο ψἱὰ, ποῖ. 

ντο. Ὁ 855. Αὐξ. Ῥα]. Τὸ. 
γαῖ. 5. (6.) ηὕροντο, φαοὰ 
ΒΑτΝς ΩΣ γι ἰχὰἃ ἸΟΥΘηλ 
ὙΤΗογἀϊαϊς, ΥἹἱά, 1, ἥδ. Ρ. 227. 
γένια ὗ, εὗρον τό. ϑίθρῃ. 
εὗρον. ἜΝ δριὰ θῆρα: ἸῊ 816, 
ΠΟ Ἡβρείγαζε ἀϊοοπάιιπι 511, 

Τὰ τέλη. Τά ἃ, ἙἸοτ. 
ἱὙπέσχγετο ΟἹ δποίουϊεδἔθηλχ 

(885. Αἥὕἰισ, ΟἹ. 1τ. Ψαῖ, Η. Τιδυγ. 
8 ΒΕΚΚ. τϑοθρίαπι. Ὡ]βαταπὶ (οζ 
Ηδδοὶς.) ὑπέσχοντο ῬΕΥ 58 ἀθαπι6 
Ῥσολθιιπ, Μ]ὰ, 1. 1. Ρ. 107. 81η- 
δυ]αυθῆι οἰΐαπι Τιι5. δαἀποΐαν]Ὅ. 

᾿Ἐςβαλεῖν. Ὁ. 1. ἜΜΑΘΟΝ σ. 
προςβαλεῖν. 

Χαλκιδέων. Βι65. (6.) Ζαλκι- 
δαίων. ᾿ 

ῷ. Περδίκκας. Ο, Περδίκας. 

“Χαλκιδέας. ἴπ ΒΡ. Ταο, τὲ π» 

ἀπΊοΥ νοῦς. δαά. καὶ Βοττιαίους. 

Τὰς ἐπί. Τὰ ΟΥ. οογτθοΐου οὐ 
ΒΊΡΕΥ ἃ Ροϑιϊῇ, 

Καταβαλόντας. αγτ. μὐδῶν ἐν 
λοντας. αὶ. 11. 1, καταλαβόν- 
τας. 
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βαλόντας, ἀνοικίσασϑαι ἐς Ὄλυνθον, μίαν. τε πόλιν 
ταύτην ἰσχυρὰν ποιήσασθαι. τοῖς τε ἐκλιποῦσι 'τούτοις 
τῆς ἑαυτοῦ γῆς τῆς Μυγδονίας περὶ τὴν Βόλβην λίμνην 
ἔδωκε νέμεσϑαι, ἕως ἂν ὁ πρὸς ᾿Αϑηναίους πόλεμος ἦ- 
καὶ οἵ μὲν ἀνῳκίξοντό τε, καθαιροῦντες τὰς πόλεις, καὶ ὃ 

ἐς πόλεμον παρεσκευάζοντο. 

(4ϑηναῖοι πολεμοῦσι πρὸς ἸΠερδίκκαν.) 

νϑ΄. “41 δὲ τριάκοντα νῆες τῶν ᾿Αϑηναίων ἀφικνοῦν- 
ται ἐς τὰ ἐπὶ Θρῴκης, καὶ καταλαμβάνουσι τὴν Ποτί- 
δαιαν καὶ τἄλλα ἀφεστηκότα. 2. νομίσαντες δὲ οἵ στρα- 
τηγοὶ ἀδύνατα εἶναι πρός τε Περδίχκαν πολεμεῖν τῇ πα- 10. 
ρούσῃ δυνάμει καὶ τὰ ξυναφεστῶτα χωρία, τρέπονται 
ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν, ἐφ᾽ ὅπερ καὶ τὸ πρότερον ἐξεπέμ- 

λάσσιοι. --- 1. ᾿ἀνοικίσασϑαι ἐς "Ολυνϑον] τὴν οἴκησιν ἀναγαγεῖν 
ἐς τὴν "οΟλυνϑον. (1. 41γ.) 

᾿Δνοικίσασϑαι. ῬΑ]. ἀνοικήσ. Ἐ,, 
ἀνοικείσ. 
Ἐς "Ὅλ. ἴὰ Απρ. ἐς οπι.,) βεᾶ 

ἃ 160. πι8}), βου ρίγ. 
Πόλιν ταύτην ἰσχυράν. Ἐ. πό- 

λιν ἰσχ. ταύτ. 
᾿Ἐκλιποῦσι. Τῖα 6]. (Ο. Ἐ. Τί. 

ναὶ. Βερ, (Ὁ.) ςοά. Βδ45. Οχ. 
Τιαυτν, Β. ΒΘΕΚ, Τὰ (455. εἴ Απν, 
ἐκλειποῦδι. Ὑυ]ρο ἐκλείπουσι, τομ 
ΤΉ816, εὐ βϑύναν! 14 Ηδδϑοκ. 

Τῆς ξαυτοῦ γῆς. ΟΥ. τῆς τε 
αὐτοῦ γῆς. 1. ξαυτούς. Ῥτο γῆς 
τῆς Ἡ. ἵ. τῆς γῆς. 

Τῆς υγδονίας. Τηδρῖθ νη]σὸ ἡ 
τῆς τε [υγδ.. «51 ὭΟΏ 50] πτα 
ΕΣ 818, 86 οἰΐδηι οχ 8118, 1ϑ]ΕΥ 
Ὁ1}11 δὰ ἰρβαπι ραγιηθηΐθ Ὑϑρῖο- 
Ὧ6 Ῥογάϊοοαϑβ ΑΘ. ΥῸ5 ΒΕ ΠΥ ρο- 
ταϊςεθὶ, Ῥαυίιοι δπι, απδ πηι ΡΥ86- 
ἼΕΥ ΟΔ11. (πὰ ῬΉ110].) Π6Π10 τγιῖ-- 
γαΐσμτ ἸΠΊΘΥΡΥΘ ΔΙ) τϑοΐβ 
Ῥγοβουίθιιηε (ἀ55. Αὔσ. Ῥᾳ]. Τὸ. 
ναῖ. Ἡ, Βοσ. (6.) στ. Ὁ. Σ, πὶ. 
». Ατ. Ογ, Πδη. ΑἸὰ, ο. Βαβ. 
Ὰ]],, αἴιος. βθυ ποῖ οσᾶξ ΟἹ 
ἀπθίτατοι Θοθ οσ δὰ Πίοηνβ. 46 
Οὐομροβ: νϑὺρ. Ρ. 150. βϑοιέ 
εαπῦ Ἡδδοὶς. οἱ ΒΕΈΚΚ. 

Βόλβην. Τἰα ΟΔ455. ΑὔΡ,Τι, Ψαξ. 

Οτ. βο. Ηδδοκ. Βεῖκ; Ψη]ρο 
Βολβήν. ες. Βοιβήν 6δΧχ Θπιθι- 
αὶ. ΔΡ δδᾶ. τπδη. Ὑ]1α. 1, 2. Ρ.295- 
ἮΙ. Ὁ. ἦν. 

Οδρ. ΙΧ, Τῶν ᾿“ϑηναίων οτη. 
ιν Τὶ , 

Θρῴκης. Μαεγρ. ααάᾶϊς χωρία, 
ΕΧ 1ηϊοσρσοῖ. Ὑ1α, ποί. 

Τὴν Ποτίδαιαν. Μαῖα νῃ]ροὸ 
τ. Ποτιδαίαν. Ν1α. οἀρ. 58. 62. 
68. 411. Αἀ46 Ἰρίτῦ ἢοο πουπθα 
115, 488 ϑρ1 2 μοΥ Ῥγοςοῦ, Οὐ. 
8. 17. 1. δηππηθγανξ. ϑὶς δριυὰᾶ 
ΒΟΥ ἀἸάθπι οἰΐατ Νίσαια Θχᾶ-- 
ταὶ, αιαπαιδπι ρα 4]105 Νι- 
σαία. Ν]Ίά. 1. 2. Ρ. 235. Ῥτδεδίεσ- 
δα. αιιοά πίον τὴν εὐ Ποτ. νι]- 
80 ᾿ΠΒΟΥΣΏΥ τὲ, ΟΠ]. (855. Απρ. 
Ῥα]. Βερ. (6.) Η. αὶ. 1ι, 

᾿ἀδύνατα εἶναι. Ἐ.. ἀδύνατοι εἶ- 
ψαι. Ἐς πρός τε Περδίκκαν πολε- 
μεῖν ἀδύνατα εἶναι. ΑΥ. Ῥδη. ". 
οὔ, τε. Ὁ. Περδίκαν εἰ αἰογιιαι 

κι 8» ὲ: ; 

Παρούσῃ. Ὦ. παρούσει. 
᾿Ξυναφεστῶτει. ΥἸπὰ. ἀφεστῶτα. 
Τὸ πρότερον. Ἐ. Οδπι. ΟΥ 

Τατγ. Ὑιπά. ΝΜ οβαι. πὶ. ΑΥ. ΟἸγ. 
5080]. δὰ 1, 122. ΟἸπὶ τηᾶΥδ'. 
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ποντο. καὶ καταστάντες. ἐπολέμουν. μετὰ Φιλίππου “«ἁ 
τῶν Ζέρδου ἀδελφῶν, ἄνωϑεν στρατιᾷ ἐςβεβληκότων. 

᾿ (Κορίνϑιοι. Ποτιδαιάταις πέμπουδιν ἐπικούρους ἄρχοντος Δριστέως.) 
ον ξν Καὶ ἐν τούτῳ οἵ Κορίνϑιοι, τῆς Ποτιδαίας ἀφε- 

“στηκυίας, καὶ τῶν. ᾿ἀττικῶν νεῶν περὶ Μακεδονίαν οὐ- 

δ δῶν, δεδιότες περὶ τῷ χωρίῳ, καὶ οἰκεῖον τὸν κίνδυνον 
ἡγούμενοι, πέμπουσιν ἑαυτῶν τε ἐϑελοντὰρ, καὶ τῶν ἄλ. 
λων. Πελοποννησίων μισϑῷ πείσαντες, ἑξακοσίους καὶ χι- 
λίους τοὺς πάντας ὁπλίτας, καὶ Ψιδοὺς τετρακοσίους. 2: 
ἐστρατήγει. εὃὲ αὐτῶν ᾿Αριστεὺς ὁ ᾿Δδειμάντου, κατὰ φι- 

10 λίαν τε αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα οἱ πλεῖστοι ἐκ Κορίνϑου στρὰ- 
Ὁ τιῶται. ἐθελονταὶ ξυνέσποντο᾽ ἦν γὰρ τοῖς Ποτιδαιάταις 

ἀεί ποτε ἐπιτήδειος. «β.. καὶ ἀφικνοῦνται τεσσαρακοστῇ 

ἡμέρᾳ ὕστερον ἐπὶ Θράκης ἢ Ποτείδαια ἀπέστη. 

γ τ 9. Ἄνωθεν -- ἐςβεβληκότων] ὥρτε τὸν ἐξρδίνκαν μεταξὺ 
ἀπολ φϑῆναι. ( “4ὐγ. ΓΤ. ἱῬοστγ. Βὰδ.) 

Ἶ 3. ἀφεατηκυίας]. ἀπ᾿ ᾿Αϑηναίων πρὸς Περδίκκαν. ποϑι 
λούς) ψιλοὶ καλοῦνται οἱ μὴ καϑωπλεσμένοι μὲν, ἐν καιρῷ δὲ τῆς 
μάχης. τῷ παρατυχόντι ἢ λίϑῳ ἢ ξύλῳ ἢ ἄλλῳ τιν) ὀργάνῳ χρώμε- 
νοι. ἢ τοξόται, παρὰ τὸ ψιλῇ σκευῇ χρῆσϑαί.- --- ὃ. ᾿4δειμάντου] 
τοῦτον ἴσμεν ἐν τοῖς "Μηδικοῖς πρὺς τὸν Θεμιστοπλέα, στασιάξον-- 
τα. ----12. ἹΤεσσαρακοστῇ ἡμέρᾳ] ἀντὶ τοῦ μετὰ τεσσαράποντά ἡμέ: 
βξας [ἀφ᾽ οὗ ἡ Ποτίδαια ἀπέστη. (ἃ. 4γ.}} --- ἡ Ποτίδαια ἀπέστηϊ 
ἀντὶ τοῦ, ἐν ἡ ἡμέρᾳ᾽ ἢ ἀντὶ τοῦ, ἀφ᾽ οὐ. 

δίερῃ. τοπρῶτον βεῖϊ τὸ χἠ δῦ». 
γα α: Ῥτϊνειτα." ἈΈ ἩΪ5 ΠΡΥῚσ ποπ 
τᾶρηδ. αποίογϊξας Θβῖ, 

“έρδου. (55. Ζέρδα. Τα Αϑξ. 
ἃ σογγέσιογα ; ῥΥΐπιο δουΐρτιιπε 
ἄοιιτ Δέρδου. »» Δέρδα υἱ΄ 
ϑαγόρα, ᾿ ρχύτα εἰ 4116. 4μας 

εἰἴδπι ςοπιπηιὶ ἸΘΥ ΡΟΥ ον εἴ α 
εἴογαηίαν,  ὈΌΚ., [τὰ δριά 
Ὑπιοχα, πραήτα Ι, το3.. Πλει- 

ὅλα Υ, 25., εἴ ἴῃ. Οἰδατίάδθ δο 
Ἀειεῖδος 466 ποπιῖηθ Εμοίιαϊ βοχὶ-- 

ι, Ἱὰ, Ι. 1. Ρ. 25ι, 
ληκότων. ΑΥ. ἐμβεβληκ. 

Β-ὰ ΤΧ, Μακεδονίαν. ἃ. Μα- 
ἐν το Ἐπ ως ἰ 

χωρίῳ. 6: Η. τῶν χωρίων. 
ἄκων τε ἐθελοντάς. ἴπ Ρ. 

ἂς, τε. Τῃ ῬΔ], ἐϑέλοντας Ρτο- 
Ῥᾶΐοχ. τ᾿ 

Τ]μογά. 1Π| 

εἰ φ, ̓ Αδεϊμάντον. 1. ᾿Δδημάντου. 
Φιλίαν τε. Ὁ: φιλίων δέ, 

εἰ Ἐυνέσποντο. ΟἹ. Ἀθ6. (α.) εὲ 
6Χ επιθπααῖ. ΟΥ. ξυνέποντο. 

Ποτέ οτα. ΟἹ. 5ὁ :. 

38. Ἡμέρᾳ ὅπι. συ. εἰ ἢ, 
Ἤ. ψα]ρο ἡ, ἴπ χια βοτίρίατα 
δι ἡ βιιρρίθπάιπι, εβϑδεὶ ἀπὸ 
ταύτης (φμαύτα ἐλίπεο αεν δὶ ππι- 
ΤΟΥ ΠΊ ΟΟΙΙρΡ αἰ ΘΠ1115 αὖ ἐὸ σμὸ 
εἴο. )», φιοα ἀμνϑβἰπιὶπι. ΒΘΙβκθ 
ηῃς οοη]θοίε. Ιῃ Αὐρ΄. ἃ οογγθοίο- 
τα ἤ. ΝΑ 1]14: φωαϊγαφεδίπιο (16- 
βία Βρηρβά, δερίμαφσεσωπο)ὺ αἰΐε 
φι α»ε Ῥότίδαεα ὧε ἐξεταΐ, “΄ Ἀε- 
σερίπλιι5 ἰσίειν ἤ, αιιοά οὐπὶ ἡ 
586 ρ6 οοῃξιιηάϊειν. Ψ]ά: δὰ ΠΕ, 
22. εἰ Βαϊίμι, δα Ἰδεπιοϑίῃ, Μια, 
Ρ.- 69. 

5 
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ραν καὶ αὐτοὶ βοήϑειαν λαβόντες Καλλίου σερατηγοῦντος ἐκ 
οἸΜακεδονίας πρὸς Ποτίδαιαν πορεύονται.) 

εν Ἦλϑε δὲ καὶ τοῖς ᾿4ϑηναίοις εὐθὺς ἡ ἀγγελία 
τῶν πόλεων, ὅτι ἀφεστᾶσι" καὶ πέμπουσιν, ὡς ἤαϑοντο 
καὶ τοὺς μετὰ ᾿Ζριστέως ἐπιπαρόντας, διρχιλίους ἑαυτῶν, 
ὁπλίτας καὶ τεσσαράκοντα ναῦς πρὸς τὰ ἀφεστῶτα, «(αἱ 

Καλλίαν τὸν Καλλιάδου πέμπτον αὐτὸν στρατηγόν. 2. οἱ ὅ 
ἀφικόμενοι ἐς Μακεδονίαν πρῶτον, καταλαμβάνουδι τοὺς 
προτέρους χιλίους Θέρμην ἄρτι ἡρηκότας καὶ Πύδναν 
πολιορκοῦντας. 8. προρκαϑεξόμενοι δὲ χαὶ αὐτοὶ, τὴν 
Πύδναν ἐπολιόρκησαν μὲν, ἔπειτα δὲ ξύμβασιν ποιησάμε- 
ὠμὰ καὶ ξυμμαχίαν ἀναγκαίαν. πρὸς τὸν Περδίκκαν, ὡς 1 

αὐτοὺς κατήπειγεν ἡ Ποτίδαια καὶ ὁ ̓Δριστεὺς παρεληλυ- 
ϑὼς, ἀπανίστανται ἐκ τῆς Μακεδονίας. -- 4. καὶ ἀφικόμε- 
νοι ἐς Βέροιαν, κἀκεῖθεν ἐπιστρέψαντες, καὶ πειράσαντες 

πρῶτον τοῦ χωρίου καὶ οὐχ ἑλόντες, ἐπορεύοντο χατὰ 
γῆν πρὸς τὴν Ποτίδαιαν, τριρχιλίοις μὲν ὁπλίταις ἑαυ- ιδ΄ 

κα κυλραν τᾶς 

ὴν λὴ 6. Τοὺς προτέρους χιλίους] τοὺς ἐν ταῖς λ΄ ναυσὶ τῶν 
᾿Αϑηναίων. (Κασσ. 40γ. ἹῬοστγ.) --- 7. Θέρμην ἄρτι σημείωσαι ὅτε 
ἡ. νῦν. Θεσδαλονίκη πόλις πάλαι Θέρμη ἐκαλεῖτο. ἔστι "δὲ καὶ αὕτη 
καὶ Πύυδνα καὶ Βέροια πόλεις Μακεδονικαί. --- 14, Τοῦ χωρίου] τῆς 

Οαρ. [ΧΙ]. ̓ ἀφεστῶτα. Ἐ. ἐφε- 
στῶτα, ἃ 5. ἔφ. 8]. χηϑῃ. 

. Καλλίαν, Ῥοδῖ δὴο νόσοπὶ πὶ. 
Ἰηβαχὶς δέ, 

Αὐτόν ε Οκ855. Δυρ. 6]. Ῥα]. 
ες. αΥ. (ἴὰ μος εχ δπιεμῦ.) 
ΟἸγ. γ]ογίβαιιβ Ῥαυῖββ. τηᾶσρ. 
δίερῃ. Τβ. εὐϊπιπι ἴαπὶ α Οοἱέ- 
16}., πὲ Ῥοβίῃ!αρας τος Τμου- 
Ὁ͵α15. νὰ. σαρ. 46. 116. 8]. 586" 
Ῥε. (Μδῖί, 6τ. δ. 472. 14.) Ὦ. 
ἘΝ αὐτῶν, 486. ΟἸτπι νι] σαὶα 
Τυϊε δοσρίατα, ΑἸὰ, ΕἸοτ. Β85. 
κπὑτῶν. 

Φ. ΤΙρῶτον. Ἧος οπῖ. ναὶ. 

3. Ππροςκαϑεζόμενοι. Ο. καὶ 
προςκαϑεΐ. 

εὐ Ἐπολιόρκησαν. “Νἰπᾶ, ἐποϊιύ: 
κισαν. 

, Ἔπειτα δέ, Ἐπ᾿ οὐπ. δέ. 
Περδίκκαν. Ο.., υὧἱ δοἰεῖ, Περ- 

δίκαν. 

Ἧ πΠοτίδαια οπι. Ὡ, ΕΕ 1, 
᾿“Παρεληλυϑώς. Οτ. ὁ παρελυ- 

ἣ; Βέροιαν. Τα αε5. Απρ. 
ῬᾺ]. 11. Ψψαῖ, οοᾶ, Βδ5. ϑίβρῃ. 
Βγ2. Ηδεδξ. Βεκκ, γψιῖρο Βέῤ- 
δοιαν, υΣ ὉΥΡ5 δὰ Ἐπιρβγαΐθιη 
δῖτα εὐτίδέϊωσ, νὰ, 1. 2. Ὁ. 405. 
᾿ Κακεῖϑεν ἐπιστρέψαντες, καί. 
Τιοοὰβ πο οατοὲ ΟΠ σα] ἴα α]ϊ- 
48, ἃπᾶὰθ ΒδΙβῖς, ὑυΐτ5 καί ἀ46- 
Ἰδίατιβ δαὶ, ΤΆΣ Θγβοη. Ρυο καὶ 
πειράσ.᾿ δἰ χυδηᾶο καταπειράσ. 
σοηΐθοῖϊξ, Αἱ ν]ὰ. ποῖ. 

Τοῦ χωρίου. ἄγ. τὸ χωρίον. 
γ, Τοῦ χωρίου Τίιοῖπ. Μϑ6. ἴῃ 
πειρῶ οἱ Μοεουΐδ ν. Πεῤῥαφανεέρ, 
ὉὈῦΚ, ΟΣ ποῖ. 

ἁ 
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τῶν, χωρὶς δὲ, τῶν ξυμμάχων πολλοῖς, ἱππεῦσι δ᾽ ἕξα- 
κοσίοις Μακεδόνων τοῖς μετὰ Φιλίππου καὶ Παυσανίου.. 
ἅμα. δὲ νῇερ. παρέπλεον ἑβδομήκοντα. »Κ.. κατ᾽ ὀλίγον δὲ 
προϊόντες, τριταῖοι ἀφίκοντο ἐς Γίγωνον, καὶ ἐστρατο- 

δπεδεύσαντο. τ 

τ ὙΠαράταξις ἑκατέρου ὀτρατεύματος. Φυγὴ Ποξιδαιατῶν.) 

ξβ΄, Ποτιδαιᾶται δὲ καὶ οἱ μετὰ ᾿Δριστέως Πελοπον- 
νήσιοι, προςδεχόμενοι τοὺς ᾿᾿ϑηναίους, ἐστρατοπεδεύον- 

τὸ πρὸς ᾿Ολύνϑου ἐν τῷ ἰσϑμῷ. καὶ ἀγορὰν ἔξω τῆς πό- 
λεῶς ἐπεποίηντο. "; στρατηγὸν μὲν τοῦ πεζοῦ παντὸς 

10 οἵ ξύμμαχοι ἤρφηντο ᾿Δριστέα, τῆς δὲ ἵππου Περδίκκαν" 
ἀπέστη γὰρ εὐθϑυς πάλιν τῶν ᾿Αϑηναίων, καὶ ξυνεμάχει 
τοῖς Ποτιδαιάταις, Ἰόλαον ἀνθ᾽ αὑτοῦ καταστήσας ἄρ- 

χοντα.  ΘῸ ἦν δὲ ἡ γνώμη τοῦ ᾿Δριστέως, τὸ μὲν μεθ᾽ 

Βεῤδοίας. (4ὖγ. ) -- 4. Παυσανίου] οὗτος ὃ ἸΙΠαυσανίας κατὰ μέν 
τινας υἱὸς τοῦ Ζέρδου, κατὰ δὲ ἄλλους ἀδελφός. -- 4. Γίΐ ὠνον] 
Γίγωνος ζωρίον ἐστὶ μεταξὺ Μακεδονίας καὶ Θράκης ,) οὔ πολὺ 
ἀπέχον ρθῆ, 

“᾽ ξἑξακοσίοις. Τα (455. Ατιρ. 
Ῥᾳ4]. 6, ὑτὸ δὲ εκ χαρά νιν. 
Ηδδοκ. Βεκκ. μα ρϑηΐ, 
ὩΣ Ἔα: ΤῊ 

γε ̓Γίγωνον. Ρ. Γίγυνον. Μα- 
16. Ὑἱά. 1. 2: Ρ. 560. 

ες ΟΡ. ἘΧΙῚ. Ποτιδαιᾶται. Ὁ. 
οτιδεάται. ὕασο Ποτιδαιάται.- 

σθηξι γΟΟΔΡ ι]ΐ, αιιε πη ΒΕΚΚ, 
ἀχίξ, οὗ, ἠδ Ατὐῇ. οὐῖξ. ο. 12. 

Ν Πελοποννήσιοι οπι. Ἐ΄ 
᾿Εστρατοπεδεύοντο. Ο. ἐστρατο-- 

ἀεδεύααντο. 
ὡς ̓Ολύνϑου.  α]ρο (Ηδ5 08, 
.) πρὸς ᾽᾿Ολύνϑῳ. 0455. ΟΥτ. 

Ὁ. Ὑἱμά.. Μοξᾳιι. Ατ, ΟὩγ. Πδῃ. 
πὰ "ἀμ ἴῃ πηδᾷ. πρὸς ᾿Ολύνϑῳ) 
τη. Β. πρὸ ᾿Ολύνϑου. Ιἄἀθια ἴπ 

δ ἃ φοΥγθοῖογο, Ῥυΐπια Τ8 118 
εβουίρβεταὶ πρὸς Ὀλύνϑῳ. Μ411ὰ: 
ἀπίε ᾿Οἰγηεἥιενρ, "νὰ Ὄς πίε 
πθαὰθ ρμὰ Οἶγι ῬΡο- 
διιθυαιξ, ὑξ με, ΒΕ.Πιε 18, 
γοσαηι ἀρμὰ Ῥοϊ᾽ἄαεαπι, 56ἃ 7ω- 

᾿ 

- 

εἴε Οἰγνιτῆμιτη υεγδα, μος 65 πρὸς 
᾿Ολύνϑου, ἀποὰ, πᾶρθὲ [Γμδιτ, 

 ΨΙα, πᾶ. 5Ὰ}Ὁ πρός σ. δθη. 

2, Σερατηγὸν μέν. γυ]ρο στρα- 
τηγὸν μὲν οὖν. δ6ὰ ροπίετῖοτ ρᾶτ- 
τίοιια ἀοεβς (855. Αἰ. Ῥα]. 1, 
ναῖ. Η, Βμ6σ. (6.) ΒεκΚΚ. Ρσο μὲν 
οὖν! Ο. ἘΠῚ ἸΠΔΥ8. ϑίθρἢ, δέ, φαοά 
ναχυτα 6556 ρμοϊοβί, Υἱα, ἐδηθπ 
ποῖ, οἵ Ηδβοκ. δὰ 11|, 1τοζ. 

Τοῦ πεζοῦ. Οποά ἱπίεοχ τοῦ 
εἰ πεζοῦ νι]σο Ἰπβοσίιιν δὲ τθ 
Ὁ Ἠδδοϊιῖο αιιΐάεπι 50] 1οἴ ταῖς 
ει δή, ΟἸ Θοΐπλι5. στ (855. 
Απρ, ῬΑ]. {{,ἰ Καῖ. Η. Βερ. (6.) 
Ι. Αγν. ΒΕΚΚ. Μρὶπις εβὶ ᾳφιοά 
ΡΥῸ 60 δβιιρρθάϊιδῃε (. Ε΄, πλαγρ, 
δίθρῃ. μέν. Τιαυγ. δέ. 
“Ἤιρηντο. Βα5. οοὐ, ἤρηνται ἃ 

ῬΥ. πιδη. 
Περδίκκαν. Ἐ,, Ὁ. ᾿“Περδίκαν. 
Τοῖς Πρειδύμᾳαι. Ατιῖςσ, οτ. 

Βερ. (6.) 
3. Τὸ μὲν μεϑ’ ἑαυτοῦ. 1. τὸ 

μέν ὃ᾽ ξαυτοῦ. 

5.2 
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ἑαυτοῦ στρατόπεδον ἔχοντι ἐν τῷ ἰσϑμῷ, ἐπιτηρεῖν τοὺς 
᾿Αϑηναίους, ἣν ἐπίωσι, Χαλκιδέας δὲ, καὶ τοὺς ἔξω 
ἰσϑμοῦ. ξυμμάχους, καὶ τὴν παρὰ Περδίκκου διακοσίαν 
ἵππον, ἐν ᾿λύνϑωῳ μένειν, καὶ ὅτ᾽ ἂν ᾿4ϑηναῖοι ἐπὶ σφᾶς 
χωρῶσι, κατὰ νώτου βοηϑοῦντας ἐν μέσῳ ποιεῖν ἀὐτῶν ὅ 
τοὺς πολεμίους. 4. Καλλίας δ᾽ αὖ ὁ τῶν ᾿Δ4ϑηναίων 
στρατηγὸς καὶ οἵ ξυνάρχοντες τοὺς μὲν Μακεδόνας ἴπ- 
πέας καὶ τῶν ξυμμάχων ὀλίγους ἐπὶ ᾿Ολύνθου ἀποπέμ- 
πουσιν, ὅπως εἴργωσι τοὺς ἐκεῖϑεν ἐπιβοηθεῖν " αὐτοὶ δ᾽ 
ἀναστήσαντες τὸ στρατύπεδον, ἐχώρουν ἐπὶ τὴν Ποτί- 10 

ὃ ᾿ » » ᾿ 
δαιαν. 5. καὶ ἐπειδὴ πρὸς τῷ ἰσϑμῷ ἐγένοντο, καὶ εἷ- 
δον τοὺς ἐναντίους παρασχευαξομένους ὡς ἐς μάχην, ἀν- 

᾽ 3 ν ὦ ἱ τικαϑίσταντο καὶ αὐτοί" καὶ οὐ πολὺ ὕστερον ξυνέμι- 
γον. 6. καὶ αὐτὸ μὲν τὸ τοῦ ᾿Δριστέως κέρας, καὶ ὅσοι 
περὶ ἐχεῖνον ἦσαν Κορινϑίων τὲ κἀὶ τῶν ἄλλων λογάδες, 15 

“ ΕῚ ᾿ - , 

ἔτρεψαν τὸ καϑ' ξαυτοὺς, καὶ ἐπεξῆλθον διώκοντες ἐπὶ 

ες β΄. .4. ᾿Ἐπὶ σφᾶς] ἐπὶ τὴν Ποτίδαιαν. --- 6. Τοὺς πολεμίους 
τοὺς ᾿Αϑηναίους. (4γ.) --- 7. Τοὺς -- ἱππέας] τοὺς μετὰ Φι- 
λίππου. ( Α40γ.) --- 10. ᾿ἀναστήσαντες τὸ ὀτρατόπεδον) νῦν ἄντὶ 

τ΄ Ἔχοντε. Τα (855. πὰρ. Εἰ Η. 
γαῖ. 1, ᾿ϑυγ,, φαοά ποη 5ρεΥ- 
πδηάπμ νἀ οθδίιν. Ὑ]Ἱα. 1,1. Ὁ. 

τ28. Ἐλίαπι ἰπ Ο. ἔχοντι, 56 τὰ 

5. τι. Ὁ, ἔχοντες, α .5. ες ἃ]: 
ταθη. Ψασο (εξ Ηδδοκ.) ἔχοντα" 
Νορίβουια σομβθηϊ ΒΘΚΚ. 
Παρὰ Περδίκκου. Ο, Περδίκου, 

Ι. οπι. παρά. 
“Ζιὰκοσίαν. ΟΕ. διακονίαν. 

᾿ς Κατὰ νώτου. Νἰπὰ. κατὰ νώ- 
τον. 

Βοηϑοῦντας. Ἐ.. βοηϑοῦντες. 
Αὐτῶν ε Οα55. Αὰρ. Βα]. Βδρ. 

Οτ. ψιμά. Μοβαι. 456. οἀϊτιπι 
Ῥτύο νυῖρ. (Ηδδρῖι. Βεκκ.) αὑτῶν. 
Οἵ. Ἑδυγ, βουὶρὲ. αἴβοῦ, ; 

4. Δ᾽ αὖ. Ὁ.1. αὖ οι. Μαγρ. 
δίεριν, δ᾽ οὖν. 

"Μακεδόνες. (455. Ἐ, οἱ ἃ οού- 
γϑοῖ. Αι. Μακεδόνων, 40 ποι 
Οριιβ. ι4, ποῖ. 

᾿Ολύνθϑου. α. Ἐ. στ. Τὶ. 
θλυνϑον. Αἱ ἱπ ποχαϊμῖ)ι5 ῥχο- 

ῬΥΠ5 Ἰοσογιπι ρθη νιιπι 46 π10- 
ἴὰι 1η Ἰοοιιπι οἰ ἐπί ἔγθαιθηι15- 
δίμαι 8586 σοπδιίδῦ, 

ΣΝ ΒεΚΚ. τρίψας εἴρ- 
γεν δχαταηθαπι σαχανϊξ. Ὑ]α, 
ἀ6 Αὐῇ. οὐἱδι 8ρ.. Τα. ς. 12. 

5. Ἐυνέμισγον. Ἡ. Ὁ. συνέσμι- 
γον. 1. Τίϑυγ, ξυνέσμιγον, εεὰ ἴπ 
τᾶγρ. 1. ἃ]. τπιδη. ξυνέμισγον. 
“Ὕστερον ξυνέμισγον. ΟΥ, ὥστ. 

καὶ ξυνέμ. ΩΝ 
6. Αὐτό. γα. αὐτοί. 
Ἐκεῖνον. ΜοΞαιι. ἐκείνου, δὰ 

χδΥβ. νόγὸ ἐκείνων. 
Ἦσαν οπι. Ὦ. 
Κορινϑίων τε. ΤῈ οπϊ, Ἐς 
Ἕτρεψαν τὸ καϑ᾽ ἑαυτούς. 

Ηδθο οϑὲ βογίρίυσα Οδ85. Ἵοοὰ. 
Βα5. ΟΥ̓. πὶ,7) δἴχιιθ 18 οουγθ- 
οἴππι οἰἴδπι ἱη Ατιρ, [πη που Ρυὲ- 
τῖϑ τῆϑηιι βουίριαπει ἐσρέψαντο 
καθ τ ντούεν τρί δι. μ. ΒΕᾺ ἦν 
αὶ, Η. 18γ, Ψα]σο ἐτρέψαντο 
τὸ ". ἕ,, φιοά Ηδδοῖκ, χοιϊμαϊῦ, 
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᾿ς φολύ᾽ τὸ δὲ ἄλλο στρατόπεδον τῶν τε Ποτιδαιατῶν καὶ 
τῶν Πελοποννησίων ἡσσᾶτο ὑπὸ τῶν ἀβηποίδος καὶ ἐς 
τὸ τεῖχος "κατέφυγεν, -- ὺ 

ἧχι ̓Δφιστεὺς μὲν ἐς Ποτίδαιαν ἐςπίπτει, οἱ δ᾽ ἐξ ̓Ολύνϑου βοηϑοὶ 
ὑποσερέφονται. ) 

᾿ἔγ'. ᾿Ἐπαναχωρῶν δὲ ὁ ᾿ἀριστεὺς ἀπὸ τῆς διώξεως, 

5 ὡς ὁρᾷ τὸ ἄλλο στράτευμα ἡσσημένον, ἠπόρησε μὲν ὅπο- 
τέρωσε διακιυδυνεύσει χωρήσας, ἢ ἐπὶ τῆς Ὀλύνϑου, ἢ 
ἐς τὴν. Ποτίδαιαν" ἔδοξε δ᾽ οὖν, ξυναγαγόντι τοὺς ἐεϑ᾽ 
ἑαυτοῦ ὡς ἐς Ἐπ ἀμ, χωρίον, δρόμῳ βιάσασϑαι 

τοῦ ἐγείραντες κεῖται ἡ ὁ λέξις, οὐκ ἀντὶ τοῦ ἐκβαλόντες. --- ὃ. Ἐς 
τὸ τεῖχος} τῆς Ποτιδαίας. (40γ. ) 

5. ᾿Ηπόρησε! ἐν ἀμηχανίᾳ ἐγένετο, [ ὁπότερον μέρος 
ἀλεύσετας, δηλονότι. "διὰ κινδύνου. (Δ. Κασσ. . Ὡς ἐλά- 
χιστον χω ίον] ἢ ἐλάχιστον «χωρίον λέγει, ὅτι συνῆξεν αὐτοὺς, ὡς 
φενέσθαι ἐν ὀλίγῳ χωρίῳ' ἣ μᾶλλον τὸ διάστημα λέγει τῆς Ποτι- 

δεὰ τ βουιρίασαπι ῬΥΪΟΣ 
ἘΣ ΟΣ . 

ν Ἰ ἄλλων, ἴπ τιᾶγρ. δ], 
χάδι. ο. 

γοοθρ ΐν Ουτγιιπιζαο ἴογϑ δδϑίιῃιθ Ρο- 
ππῃι. Ὑ14. 1, αν Ρ. 157. Η. εἰ 
γαῖ. διακενδυνψεύσαι; εἰ 5. αἱ χε δα, 

Τῶν τε Ποτιδαιατῶν. Ἀδοο- 
Ῥίαπι ἐχ απ, Ὁ... ΡᾺ]. ἢν Ναΐ. 
Ἡ. 6.., "ἶ51. φυοὰ ἀη Η- τε 8. νυ. Ἶ 
Ἑλάοπὶ νἱδοιιν θεδα. ταδὶ μεῖς 
(455. 6]. Βεξ., 6 φυΐρις.. 
ἐπ αἴξεγίαν. τι οἷ ἀμ οι τε 
οογαΐ, φασγαπι, 1: 880. 

ΠΒ96 ΒέκΙ αἀάϊαϊε." ᾽ 
“Καὶ τῶν Πελοποννησίων. Ηϊςο 
ΦἘ" ΑΙ Ιο]18. 6 ὕα55. Αὑρ, 

Ὁ. Ε. Ῥᾳ]. 1᾿. αι. Η. Ἀερ. 
(6.) ἋὉ Ηδβεὶς. δΈ ΒΈΚΚ. δαάάϊΐτας. 
Κατέφυγεν. Ἐ. κατέφευγεν. 
Ωδρ, ἹΧΠ1, ᾿Αφιστεύς. ΤηΐοΥ 

Ἴδης νόσεπὶ εἴ ἀπό Αιιρ. Τὶ, δὲ 
ο. Ἰηξογαπί τῆς Ποτιδαίας, 56ἃ 
οηξάτατιἀμας υγτάνν Ἐ- τὴ 

τασθρίμμπι 6 (855, Αἰ. 
Ῥαΐ ἰξι γας. Ἢ. Β65. (6.) ἴδε. 
ΒΕΚΚ, Ὑἱά. 1. τ. Ρ, 274. [πὰ ὅδε, 
ἡπίου νθυβιιβ γρ, ἑώρα, 4188 ο] πι 
νυϊραία ξαϊ! βογίρίαχα βεύγαία 
δ Ηδδοκ. 
Ἠπόρημε.. Ὁ. ἠπόρεισε. 
Ζιακι σει. Ῥᾳ]. 1ε. 1,ακιτ. 

τὰ, διακινδυγεύσῃ, χιιοα ΒΕΚΚΕΥ. 

πίδη. Βαϊ διαχον δυγεύσει. 

Τήν οπι. ΟΥ. 
ἜἜδοξε --- ΤΙοτίδαιαν ὐξῖαιε 'π 

Βᾶξ. οοὐ, οὐ Ρ15 τον ἀρ ονσυίῃ 
Ποτ-: 

“᾽ οὖν. νυϊδο γοῦν,: δ 
εὐτίε. φιεάενι ποῖΐϑηϑ. μπο ἼΘΙ 
αιιαάγχαϊ, 8] ρυδοσθάθη! μέν 4}}-- 
αιϊα ορροηὲ ἀερεῖ, τ. ἢ. 1. 
ἔδοξεν οὖν. ϑοτίρείπιις ἔδοξε δ᾽ 
οὖν, αιιοὰ οπὶ 1110. 586 ρ6 ρεῖ- 
Ταιϊδιοῦ ἃ ΠΡΥατῖΐϊ5 εβίααθ πὶσ 
αρτὶβϑίπιιμ. 14, 11, 6.. οἵ 54. 
ϑεοαίιβ οϑὲ ΒΕΚΚ. 

᾿ἘΞυναγαγόντι. σ. Ρεγσῶ βοσὶθῖς, 
56 Ὁ 3. ὦ. 
Ἑαυτοῦ. Τιδιτ. αὑτοῦ. 
“Ὡς ἐς. 18 Ε, Ηδεαςοκ. Βεκκ. 

ῬΙεσγίψιθ ὡς εἰς. Εἰς οηι. ἸΑΒΕ- 
ἽΤ, Ναὶ. Η. Βερ. (6.) Ινδὰγ. 
θη. 
. Χωρίον, Ῥδη, χωρίου. αδεμθά 
πὐτιιπι πο 8ῃ ἰαπι ροϑδὲ ἑαυτοῦ 
οΟἸ]οοδη πὶ 5ἷτ, ἢ ἀπ τα!!]ομ θη 
νοσϑηΐ νἱγὶ ἀοοιί. ΥἹά. ποῖ. ᾿ 
φόμῳ βιάσασϑαι ἐς τὴν Πο- 
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ἐς τὴν Ποτίδαιαν. καὶ παρῆλϑε παρὰ τὴν χηλὴν διὰ τῆς 
θαλάσσης. βαλλόμενός τε καὶ χαλεπῶς, ὀλίγους μὲν. τινας 
ἀποβαλῶν, τοὺς δὲ πλείους σώσας: . οἱ δ᾽ ἀπὸ τῆς - 
᾿Ολύνϑου τοῖς Ποτιδαιάταις βοηϑοὶ, ( ἀπέχει δὲ ἑξήκον- 
τα μάλιστα σταδίους, καὶ ἔστι καταφανὲς,) ὡς ἡ μάχη 5 
ἐγίγνετο, καὶ τὰ σημεῖα ἤρϑη, βραχὺ μέν τι προῆλϑον, 
ὡς βοηϑήσοντες, καὶ οἱ Μακεδόνες ἱππῆς ἀντιπαρετά- β 

β 
β 

β 
| 

ξαντο, ὡς κωλύσοντες" ἐπειδὴ δὲ διὰ τάχους ἡ νίχη τῶν 

᾿ἀϑηναίων ἐγίγνετο, καὶ τὰ σημεῖα κατεσπάσϑη, πάλιν 
ἐπανεχώρουν ἐς τὸ τεῖχος, καὶ οἵ Μακεδόνες παρὰ τοὺς 10 
᾿Αϑηναίους" ἱππῆς δ᾽ οὐδετέροις τὴ λυ νος 8. μετὰ 

δαίας" ἱ ἐγγὺς ἱ γὰρ ἦν, ἤπερ ἡ θλυνϑος. τὸ γοῦν ὡς ἐλάχιστον 
τοῖς ἑξῆς συν ἔον. -- 1. Τὴν χηλὴν] χηλὴ καλεῖται οἱ ἔμπρο- 
σϑεν τοῦ πρὸς ϑάλασσαν τείχους προβεβλημένοι λίϑοι διὰ “τὴν τῶν 
κυμάτων βίαν, μὴ τὸ τεῖχος βλάπτοιτο. εἴρηται δὲ παρὰ, τὸ ἐοι- 
κέναι χηλῇ βούς. --- 4. Βοηϑοί) οἱ Μακεδόνες. (.47ὐγ.) ---- ᾿Δἀπέχει] 

᾿ ἤγουν διΐσταται 'Ολυνϑος τῆς ΠΠοτιδαίας. --- 5. Καὶ ἔστι κατα- 
φανές] ὑψηλὸν «)ὰρ τὸ χωρίον ἡ θλυνϑος. (40γ.) ---- 7." “Ἱππεῖς} οὗ 
Φιλίππου. τ: Ἱππῆς τις ἐξώρϑωσε, δίφϑογγον γράφων" 

Ἦτα δὲ γράψον ᾿Δττικῷ, τρόπῳ γράφων" ᾿ 
Ὁ Σκύλλος οὗτος ᾿ἀττικώτατα γράφει. 
Τὰ πάντα ταῦτα τοιγαροῦν ἦτα γράφε, 
ἱππῆς, ἀριστῆς, Φωκαῆς, πλὴν κυρίων" 
τὰ κύρια μόνα δὲ δίφϑογγα γράφε, 
“ημοσϑένεις λέγω τε καὶ τὰ κύρια. (Πα. )- 

10. Ἐς τὸ Ζεῖχος] τῆς ᾿᾽Ολύνϑου. (4ὐγ.) --- 11. Ἱππεῖς δ᾽ οὐδετέ- 
φοις παρεγένοντο] ἐν τῇ μάχῃ [δηλονότε" οὔτε τοῖς ̓ Αϑηναίοις ᾿48η- 
ναῖοι, οὔτε Ποτιδαιάταις Ποτιδαιᾶται. (λ. 4ὖγ.}} - 

τίδαιαν. Αα παες νεύβα Τοθρ6- 
ΧΙβδθ νἱδείιῦ [ΓΘοαρθη5 ἱπ 
ΜΑΗΠ. Πεοιῖ. Μοβαι. 1. Ρ. 62. 
᾿Επιχειρῶ τὸ πειρῶμαι, εἰς ἀπα- 
θέμφατον τὴν σύνταξιν ἐπάγων. 
καὶ Θουκυδίδης" ἐπεχείρουν βιά- 
σασϑαι δρόμῳ ἐς τὴν Ποτίδαιαν. 
Ουδηαιδπι νετθὶ ἐπεχείρουν Ἰιὶς 
ΠΘ νϑβιῖρία τι αι 01. 
ἶ Βαλλόμενος. ». βαλλόμενοι. 
᾿ Σώσας. Μαγρ. ϑίερ)ιν. διασώ- 
δας. Ἑδάδπι βοσίρίιγαθ ἀΐβοτο- 
Ῥϑμεΐα Π8Ρ. 110. ΨνΙὰ, ποῖ." 

9. ᾿Απέχει. (655. Ατρ. ΟἹ. Τί, 
νει. Η. Ἀερ. ἀπεῖχε, αιιοὰ ἐδπι- 
Ῥιις ΠΟῺ ΔΡΙΏΙΗ, 
Ἔστι. ῬΑ, ἔστη. 
Ἐχγίγνετο. Τῖὰ Ηδδβοϊ. δὲ Β}κῖς, 

ΘΧ ὈμΝ Απρ. Ὁ, Ἐ', ῬΑ]. Τί. Καῖ. 
Ἀεξ. (6.) αἰφιε εχ δηιεηάαδξ. εἰς- 
ἴαπι ΟΥ, ΡΥὸ νπὶρ, ἐγένετο. 
᾿ Μδέν τι. Β. 1. οἱ Βδ5. εἅ. μὲν 
τοι. Ὦ. τι οὐχ. 

ἹΙππῆς. Τὶὰ γοοῖθ Ῥαὶ., σιοάᾶ 
πο ἀορεοβραῖ τθο. πιδῃ. πη ἱππεῖς 
σουγίρουθ, πὲ νυϊσο (οἱ δριιᾷὰ 
Ἡδδςοῖκ.) πΐα οἵ ἱπῆγα βου ἱταχ, 
ΨΙ|α. 1. 1. Ρ. 221. 

᾿Αντιπαρετάξαντο. Ὁ 85. Αὰρ. 
ἀντεπαρατάξ. [(ἀὰγ. ἀντεπαρετά- 
ξαντο εἰ ϑιρτᾶ ο. 48.᾿ 

᾿Επειδή (855. Αὔἰιρ. ΟἹ]. 6. Ἐ᾿ 
1:. ψαι, Η. Βερ. (6.) ἀσ. ". 
ΒΕΚΚ. βαρροαϊαγαηξ ῬΥῸ ν]ρ. 
(Βδβοξ. ) ἐπεί. 

Οὐδετέροις. Ἐ.. οὐδ᾽ ἕτ-. 
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δὲ τὴν μάχην. τροπαῖον ἔστησαν οἵ ̓ Δϑηναῖοι, καὶ τουὺς 
᾿Ψεχροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν τοῖς Ποτιδαιάταις. ἀπέ- 

᾿ϑανον δὲ Ποτιδαιατῶν μὲν καὶ τῶν ξυμμάχων, ὀλίγῳ 
ἐλάσσους τριακοσίων, ᾿4ϑηναίων δὲ αὐτῶν, πεντήκοντα 

ὅ καὶ ἑκατὸν, καὶ Καλλίας ὁ στρατηγός. 
ζλ 

Ἰρ,,, ΤῊ 

΄ 

᾿ .Ἃ Ποτίδαια πανταχόϑεν Πολιορκεῖται.) 

ΑΞ Α Τὸ δ᾽ ἐκ τοῦ ἰσϑμόῦ τεῖχος εὐϑὺς οἵ ᾿Αθηναῖοι 
ἀρειχἰϑανεὺς ἐφρούρουν" τὸ δ᾽ ἐς τὴν Παλλήνην, ἀτεί- 
χιστον ἦν. οὐ γὰρ ἱκανοὶ ἐνόμιξον εἶναι ἔν τὸ τῷ. ̓ἰσϑμῷ 
φρϑυρεῖν, χαὶ ἐς τὴν Παλλήνην διαβάντες, τειχίξειν" δε 

10 διότες μὴ σφίσιν οἵ Ποτιδαιᾶται καὶ. οἵ ξύμμαχοι, γι: 
γνομένοις. δίχα, ἐπίϑωνται. 2. καὶ πυνθανόμενοι, οἵ ἐν 
τῇ πόλει ᾿ἀϑηναῖοι τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον. οὖσαν, χρό- 
νῳ ὕστερον πέμπουσιν ἑξακοσίους καὶ χιλίους ὁπλίτας 

ἑαυτῶν, καὶ Φορμίωνα τὸν ᾿Ασωπίου στρατηγόν. ὃς ἀφι- 

15 κόμενος ἐς τὴν Παλλήνην, καὶ ἐξ ᾿᾿φύτιος ὁρμώμενος; 
προςφήγαγε τῇ Ποτιδαίᾳ τὸν στρατὸν, κατὰ βραχὺ προϊὼν, 
καὶ χείρων ἅμα τὴν γῆν" ὡς δ᾽ οὐδεὶς ἐπεξήει ἐς μά- 

1. Τροπαῖον]. Καὶ τὸ τροπαῖον μὴ τρόπαιόν ἔοι γράφε᾽ 
Ἂν ᾿Αττικῶς γράφῃς δὲ, ταῦτά σοι λέγω; 
β." δὲ γλωσσῶν εἰ γράφεις μοι τοὺς “λόγους, 

᾿ 0γγον ἱππεῖς καὶ τρόπαιόν μοι γράφε. 0] 5. 
2. Ὑ ποσπόνδους] εἰδάν τι μέρος ἡττηϑῇ τῶν μαχομένων, μὴ 
δυνάμενον τοὺς ψεπροὺς αὑτοῦ. λαβεῖν; αἰτεῖ γένέσϑαε σπονδὰς, 
ἕως οὗ λαβὸν ϑάψῃ,. καὶ τότε πάλιν μάχονται ἔστι δὲ πολλάκις 
ὅτε καὶ ἀσπόνδους αὐτοὺς ἐκομίξοντο, δηλονότι κατὰ τὸ ἴσον κλαῖς 
τες ἑκάτεροι ; καὶ τῆς μάχης ἐσοῤῥόπου γενομένῃς. 

ξδ΄. ἐὰ ἢ ̓ Ἵποτειχίσαντερ) τὸ πρὸς Ὄλυνϑον ὁρῶν τεῖχος περιοι- : 
κοδομή σαντες, ἵνα μή τις ὑπεκφύγοι τῶν ἔνδον. --- -“Τὸ δὲ᾽ ἐς τὴν 
Παλλήνην) τὸ ὃς τὴν Παλλήνην. (4ύγὴ “15. Ἐξ ̓ἀφύτιος] ἡ γὰρ 
ὁδὸς ἐκεῖθέν ἐσειν ἀπὸ Θράᾷπης. μία δὲ πόλις τῶν ἐν “Παλλήνῃ ΩΝ 

Ἄφυτις.. 

“Οἱ ᾿4ϑηναῖοι. Ατεΐσ, οπι. ΟἹ. 
Ορ. ΕΧΙΨ, Παλλήνην. Ο. Πα- 

λήνην. Υἱὰ. δὰ ο. 566. - 
᾿Δτείχιστον. Θ. ἀτείχιστος. 
Γιγνομένοις. Οτ. ΜοΞαι. ΑΥ- 

Ομγ, θη. τὰ. ". γερομ.. Ὁ 
᾿Ἐπίϑωνται. Ὅτ. εὖ [μδυγν ἐπε- 

ϑῶνται. ἴπ Δι. ἀτιρ]οχ δοοθη- 
- ἴα 8.8} 6. πιϑῃ. 14. 1.1.0. 229. 

2, “ἀσωπίου. ᾿Ασωπίχον ΜΙλις 

᾿Ιωνικῶς δὲ εἶπεν ᾿Αἀφύτιος᾽ ἔδει γὰρ διὰ τοῦ δ. 

τ416 τιοπιΐ πε ΡΒι15. 1, 25).12.» 
ὩΒῚ νἀ. ποῖ, ὰ ὥ». ἡ 

Ἔξ ᾿ἀφύτιος ὁρμώμενος. ΩΣ, 
μιαροὶ ϑέβρι, ΒγΖ. 5. ν. Ἤφυτις. 
1)6 ἔογπιᾶ ποπμηῖς νἱά, 1. τ. 

Ῥ-. 251. 
Ὡς δ᾽ οὐδείς εὐἀϊίτηι 6 ἐρῶν 

Δὰρ. Ο, Ῥᾳ]. μος. (Ο.) Η. Ρτϑ 
ὡς δὲ οὐδ. 
Ἐς μάχην. Ατιλου]απι ἱπβουμμξ 
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χὴν» ἀπετείχισε τὸ ἐκ τῆς Παλλήνης τεῖχος: 8. καὶ οὔ- 
τῶς ἤδη κατὰ κράτος ἡ Ποτίδαια ἀμφοτέρωϑεν ἐπολιορ- 
κεῖτο; καὶ ἐκ ϑαλάσσης ναυσὶν ἅμα ἐφορμούσαις. 

ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΗΦῊΣ 4. 

(ἀριστεὺς λανθάνει ἐκπλέων πρὸς Χαλκιδέας, οἷς ξυμμαχεῖ.) 

ξέ. ᾿Δριστεὺς δὲ, ἀποτειχισθϑείσης αὐτῆς, καὶ ἐλπί- 
δα οὐδεμίαν ἔχων σωτηρίας, ἢν μή τι ἀπὸ Πελοποννή- ὅ 
ὅου ἢ ἄλλο παρὰ λόγον γίγνηται, ξυνεβούλευε μὲν, πλὴν 
πεντακοσίων. ἄνεμον τηρήσασι τοῖς ἄλλοις ἐχπλεῦσαι, 
ὅπως ἐπὶ πλέον ὁ σῖτος ἀντίσχῃ, καὶ αὐτὸς ἤϑελε, τῶν 
μενόντων εἷναι" ὡς δ᾽ οὐχ ἔπειϑε, βουλόμενος τὰ ἐπὶ 

τούτοις παρασκευάζειν, καὶ ὅπως τὰ ἔξωϑεν ἕξει ὡς ἄρι- 
στα, ἔχπλουν ποιεῖται, λαϑὼν τὴν φυλακὴν τῶν ᾿Αϑηναίων. 
2. καὶ παραμένων ἐκ Χαλκιδεῦσι, τά τε ἄλλα ξυνεπολέ- 

ξέ. 5. Σωτηφίας] οὐ περὶ ΡΟ ΌΝ , ἀλλὰ περὶ τῆς Ποτιδαίας. 
(Κασσ. 4ὐγ. 'Ῥοστγ.) - 6. Ἢ ἄλλο παράλογον οἷον σεισμός" εἰώ- 
ἅεσαν γὰρ οἱ “Ἕλληνες ἀναχωρεῖν τοιούτου τινὸς γινομένου, [οέω- 
ψιξόμενοι τὸ ἐκ τούτου κακόν. (λ. 4ὐγ.) 7 --ἨὈ 9. Ὡς δὲ οὐκ ἔπει- 
ϑεν) ἔπαινος ᾿Αφιστέως. τὸ ἑἕξῆς, ὡς δὲ βουλόμενος τὰ ἐπὶ τού- 
τοις παρασχευάξειν, οὐκ ἔπειϑεν. --- 12. Τά τε ἄλλα ἐπολέμει) τὰ 
μὴ ἀποστάντα τῶν ᾿Αϑηναίων [1 δηλονότι ἐπολέμει τοῖς Χαλκι- 

εοὔ, 45. Οτ. 1. Ε. Μόοβαι. Ατ- 
ΟἾγ. Π8η. πι. ἢ. Μδ816. Ὑἱά, 11, 
25. 1Υ4, 4. 68. 8]. Ιἄ6πὶ υἱεϊιτι 

᾿ ἌχΥορϑὶξ 1, 15. 
3. Κράτος. Β. στρατός. 

Οδρ. ΧΡ. Χαὶ ἐλπίδα. Ο. οπι. 
καί. 
Παρὰ λόγον. Τῖα ῬΥοὸ παράλο- 

γον βουἹθεπάμῃ γαῖ, 18, Κυϊρ. 
1,.1. Ρ.. 267. 

Γίγνηται. Ὁ. “γίγνοιτο. ΤΔΌΥ. 
γίγνεται. 

Ξυνεβούλευε. ΟΙ. ξυνεβούλευσε. 
Ὃ σῖτος ἀντίσχῃ. Ἐ. ἀντί σχῇ 

ὁ σἴτος. ῬΑ]. εἴ 1Δυγ. ἀντεσχῇ; 
αυοα γροθρὶ ΒΟΚΚοΥ, Βπγϑι5 αἰ: 
Ῥὴιβ δοσδηΐιβ 1Π1, τοῦ. ϑδϑὰ πο] 
ἃ νυϊραῖα τροθᾶθτθ, οἰΐαπηβ: (48 
ατιο να, ποῖ, δα Τρ 7.) 8} ἀντέ- 
χειν, ἸοῊ ἉΡ ἀντίσχειν ἀεγῖνεϑ, 
Ὡᾶπὶ ἰϊα παράσχω, κατάσγω, πρό- 
σχω βου] πῖι5. Υἱά. Εἰγπι. Μ. 

Ῥ- 495. 6, Αγοδᾶ, Ῥ. 174. τὸ. 
Οουϊξιποῖ, δαΐθηι η6 οπὶ Τ ι5. 
πη ορῖδε. χηΐαγθ ὑ6]15..,. νἱᾶ, 
Βιυῖτηι. ΟΥ. ὃ. 126, 4. Βοβὶ 8, 
122. 11, ποῖ, δὲ Ἴ08 1, 1.}. 142. 

Ἕξει. Ὦ. 1. ἕξῃ, 56α ἴῃ 11 δὲ 
5. ν, δ, γγ81}. 

. Ξυνεπολέμει. 118 ῬΥῸ νυ ]ρ. 
ἐπολέμει (455. Ατισ. ΟἹ. Ο. Ἐ. 
ῬΆ]. 1, δι. Η, Βορ. (6.) Τι5. 

. ΤΊΒΥΘ, ϑίδθρῃ. αἴσιε εχ θπιαπᾶ. 
οὐδ ΟΥ̓ οἱ πι|. 411: 1{{15 δο- 
εἰΐδ φιάετη αἴΐα ργοείΐα ει ΓΝ 
»»Μ55. φυΐάδπι ξυνεπολέμει, απὰ 
νοοθ τϑϊξον ἱπ ΕΡ. ΡΙαῖο. Β6Ι]ηλ 
τι ΟΠ} 50 οἿΐ5, (πού ἀπχ δγαῖ, 
δα πιϊ]βγαν. Ηδο ἔουμπηᾶ δριιά 
Νοβίσαπι ξυμπροϑυμεῖν [ἴπ|ὸ ξυμ- 
προϑυμεῖσϑαι], ξυβμπέμπειν, ξδυμ- 
πράσσειν,ξυμπολιτεύειν.““ΥΥ Α58. 
Οἵ. πᾶ. Βεσεροχαμπῖ ἐν σανιλμὸ 
Ηδβοκ. εὐ Β6ΚΚ. 
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μει, ̓ καὶ Σερμυλίων λοχήσας πρὸς τῇ πόλει πολ- 
“λοὺς διέφϑειρεν" ἧς τὸ τὴν Πελοπόννησον ἔπρασσεν ὅ' ὅπῃ 
ὠφέλειά, τις γενήσεται. 8. μετὶὶὰ δὲ τῆς Ποτιδαίας τὴν 
ἀποτείχισιν Φορμίων μὲν, ἔχων τοὺς ἑξακοσίους καὶ χι- 

δλίους, τὴν Χαλκιδικὴν καὶ Βοττικὴν ἐδήου, καὶ ἔστιν ἃ 
καὶ πολίσματα εἷλε. 

(ὠντικατηγορίαι ἀμα γέμον διὰ Ποτιδαίας 
ἀπόστασίν τὲ καὶ πολιορκίαν.) 

ἐς. Τοῖς δ᾽ ̓ Αϑηναίοις καὶ Πελοποννησίοιᾳ αἰτίαι 
μὲν αὗται πφοεγεγένηντο ἐς ἀλλήλους" τοῖς μὲν Ἄοριν- 
ϑίοις, τὴν Ποτίδαιαν, ἑαυτῶν οὖσαν ἀποικίαν, καὶ 

10 ̓ κρῖδι -ἩΜΩΝ τε καὶ Πελοποννησίων ἐν αὐτῇ ὄντας 
ἐπολιόρκουν" τοῖς δ᾽ ᾿Αϑηναίοις ἐς τοὺς Πελοποννησίους, 
ὅτι ἑαυτῶν τε πόλιν ξυμμαχίδα καὶ φόρου ὑποτελῆ ἀπέ- 
στησαν, καὶ ἐλθόντες πρίσιν ἀπὸ τοῦ προφανοῦς ἐμά- 

δεῦσι. ἐ (λ. Κασσ. 4“ὖγ. }] -- 1. Χαὶ Σερμυλίων ---ἢ τὸ ἑξῆς οὔ- 
τω; καὶ πολλοὺς τῶν Σερμυλίων διέφϑειρε, λοχήσας αὐτοὺς πρὸς 

ποτῶν πόλει. ἔστι δὲ ἡ Σερμυλὶς Χαλκιδικὴ πόλις, τὰ τῶν 
ἤρηνκίον φρονοῦσα. --- 4. Φορμίων --- ἐδήου ἄπορον, πῶς ὃ 

ρμίων τὸ πρὸς τῇ Παλλήνῃ τεῖχος φυλάσσων, τὴν Χαλκιδικὴν 
καὶ Βοττικὴν γῆν ἐδήου, καὶ « οὐχὶ μᾶλλον τὸ ἕτερον μέρος τῆς φυ- 
λαπῆς, ὅπ ε εἶχεν ὁ Καλλίας πρὶν ἢ τελευτῆσαι. καί φαμεν ὅτε 
τὸ πρὸς τ Παλλήνῃ μέρος φίλιον ἦν τοῖς ᾿᾿Αϑηναίοις, τὸ δὲ πρὸς 
᾿ρλύνϑῳ. Σ χϑρόν. εἰκότως οὖν ἠμέλητο τὸ τοῦ Φορμίωνος μέρος, 
ὡς Τρ ξλζν ὄντων τῶν Παλληνέων τὸ καϑ' ἑαυτοὺς μέρος φυλάσσειν. 

ἔθ᾽. 18. Καὶ ἐλϑόντες σφίσιν] ἀπὸ κοινοῦ τὸ, ὅτε οἱ Κορίν- 

.«»"» 

αἰ Ζεομυλίων. (855. Ατιρ. 1ε,  ὲ, 
, (6.) Ερωυλίων. Ῥετ 58 54- 

πε 6. νΙά, Πυκ. ποῖ, ποβῖγ, 
εαϊε. 1,2. 567. [τὰ ΥἹ, 4. Ῥτὸ 
Σελινοῦντα ἴῃ ορεἰπιῖβ Πρ Υῖβ στ 
Ῥατγίπιν “Ελενοῦντα. Οτλο5 ταπιθα 
πθάι6 1θ1 πϑαιιθ ᾿ἰσ βϑαιΐ διιδὶ 
5.πηιιξ, ἀπ 112, τιῖ 58 6 Ρ1551Π16 8]1- 
ο" Σελινοῦς, ἴϊα Μ΄, 18. δἰίαπι 

ὕχλιοι σομπδίδηΐοσ ἴῃ οπιηί- 
ΣῊ Πργῖβ Ἰεσαῖπιτ, Αἀά, ἀ6 “41- 

ἀἴοσια δὰ Χοη. παρ. 
ΥΠ, 5, τι. Ὧδ Ἑρμυλ. νἱά6 εἴ- 
ἦαπι Ῥαγγοηΐ Νοῖϊε. ΠΡΥοτιιπι 
᾿ΜΑΙρουξδα ῥ. 28.“ ὈΙΝῺ. Ψ]- 
βϑΐαπι σειμν: Ηδδβοῖϊ., ἱΕρμυλ. ̓ 
ϑοχίρδὶς ΒῈΚΚ. 

“Ὅπη. Τα. ὅπως; {88 παῖ - 
]15 βιιβρίοίο δβί. 

.8. Φορμίων μέν. Ἐ, ογᾶ. μέν. 
«Καὶ Βοττικήν οτι. Ὠ,. 

(ρ. ΕΧΥΤ. Προεγεγένηντο. 
Β. προεγένηντο. Ὁ. εἱ 6. Β88. 
προγεγένηντο. Ι. προργεγένηντο. 
Ἐς ἀλλ. Μεγ. ϑΊ6Ρἢ. πρὸς 

ἀλλ. 
,Κορινϑίων τε καὶ Πελοποννη- 

σίων. Ο. τε οτι;; 18 Ὲγ, εἴ Εἰς ΡΥ Ὸ 
60 μέν Βεεπέ. Ματᾷ. ϑίθρη. 1π- 
νετες ογάἀΐπεπι, Πέλοπ. ἐε καὶ 
Κορ 

Τοῖς δ᾽ ᾿4ϑηναίοις. Β. δέ οπι. 
Οτ. εἴ Ώ. ροβϑί 49. ΒΡ Ιοππης 
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ζοντο μετὰ Ποτιδαιατῶν. οὐ μέντοι ὅ γε πόλεμός πῶ 
ξυνεῤῥώγει, ἀλλ᾿ ἔτι ἀνακωχὴ ἦν" ἰδίᾳ γὰρ ταῦτα οἱἵ 
Κορίνϑιοι ἔπραξαν. ᾿ 

(Π. Χ, Οἱ Αακεδαιμόϑιοι ψηφίξονται τὸν 
πόλεμον 

4. ἄνευτῶν πάντων͵ Ὅν» ἐχὸν: ἐξ -- πὸ 

᾿Κζ Πρῶτον μὲν οὖν ξύλλογος" τῶν. ̓ξυμμάχων ἐν Λακεδαίμονι.) 

ἕξ. ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΜΕΝΗ͂Σ δὲ τῆς “Ποτιδαίας οὐχ 

ἡσύχαζον, ἀνδρῶν τε σφίσιν ἐνόντων, καὶ ἅμα περὶ τῷ ὃ 
χωρίῳ δεδιότες" παρεκάλουν τε εὐθὺς ἐς τὴν “ακεδαίμο- 
να τοὺς “ξυμμάχους, καὶ κατεβόων, ἐλθόντες τῶν ᾿49η- 

ναίων, ὅτι σπονδάς τε λελυκότες εἶεν, καὶ ἀδικοῖεν τὴν. 
Πελοπόννησον... 2. Αἰγινῆταί τε φανερῶς μὲν οὐ πρε- 

σβευύμενοι, δεδιότες τοὺς ᾿Δϑηναίους, χρύφα δὲ οὐχίο 
ἥκιστα μετ᾽ αὐτῶν ἐνῆγον τὸν πόλεμον, λέγοντες οὐκ εἶἷ- Ἷ 
ναι αὐτόνομοι κατὰ τὰς σπονδάς. 8, οἵ δὲ «ακεδαιμό- ὃ 
Ψψιοι» πτριίρεαραχαλεξμαηηο τῶν ξυμμάχων καὶ εἴ τίς τι ἶ 

ϑιοι.- --- 1. Ὁ γὲ πόλεμος] ὁ Πελοποννησιαπὸς, φησὶ, αὐγθρόῦ οὔ- 
«τῷ συνεχροτήϑη. ((Δ. 40.) --- ἃ. Ξυνεῤῥώγει) συνεπεπτώκει. 

ξξ. 4. Οὐχ ἡσύχαξον!] οἱ. Κορίνϑιοι.. (40γ.) -- 11. Οὐκ εἶναι ᾿ 
αὐτόνομοι) αἱ γὰρ σπονδαὶ εἶχον τὰς ἀγράφους τῶν πόλεων αὖὐ- ᾿ 
τονόμους εἶναι. Αἰγινήτας δὲ, μὴ ἐγγεγραμμένους ταῖς σπονδαῖς, 
ὧφ᾽ ἑαυτοὺς εἶχον οἱ ᾿ἀϑηναῖοι, --- 18. Κατὰ τὰς ἀδάονν: κατὰ " 

Ἷ 

αἰτίαν ν» ἀαοὰ 6Χ ρυϑδϑοθάρηιθιβ ἩΗ, Βορ, (69 Τα. Ε΄. Αγ. (ἢν. ἢ 
«δαἰΐβ ᾿πιθ!] ρίξαν, “ὙΨΑΘΘΕ, ΟΡ. Αἀα, 1. 1. Ρ. 291. Ῥγδθίθσθα » 

Οὐ μέντοι ὃ γε πόλεμος. Ῥιροθὲ Ὁ. δίγινιται, Ἐ. Ἡ. Δϊγινεται. Ε 
πόλεμος ᾿ῆς δ γ 78: ἐ οὐ μέντοι “:εδιότες ἰη Η. 5. ν. 8]. πιδη. ὴ 
γε ὃ πόλεμος, σομΐγα Πιούθπῖ " δέ. Ῥοξὲ δέ Ἵ 

Ν ρύφα δέ. οϑὲ δέ σογηπιαῖθ ᾿ 
ΤΒιιογ αἰ ἀϊ5. Ο, Καδρ. 1.1. Ρ. 266. ἐπξοσραπβὶ ἐπρεπὶ ᾿πρεθτμεδι 

Ἐυνεῤδῥδώγει. Ἐ.. ξυνεῤῥώγη,Ξεα 
ει 5. ἢ. 

᾿ἀνακωχή. 6. ἀνακοχή. Αἱ νἱὰ, 
1.1. Ρ. 240. 

Οδρ. ΧΥῚΙ. Πολιορκουμένης. 
ΓΟ. πολιορκουμένοις, 564 ἡ 5. οἱ. 

Καὶ κατεβόων. Τὰ 1). καί 5. ν. 
8]. πιϑη. 

9, Αὐἰγινῆταί τε. ΤῈ Ῥτο νυ]δ. 
(Ηδαοκ. Β6κκ.) δέ γτϑοθρίιπι 6. 
Οεπ55. Ἀυρ. Ο. Ε, Ῥα]. 10. γαϊ, 

Κυϊρ. 1.1. Ρ. τοοΘ. Οὑο ποῖ 
Οριιβ 6556 ἱπὲ6]]Π1ρ665 6 Βυϊξηι. δὰ 
Βεπιοξίῃ. Μια, ρΡ. 140. 

Κατὰτὰς σπονδᾶς. ΟἿ. τάς οτη. 

3. Προςπαρακαλέσαντες. ΤΥ 
(6.) προςκαλέσ. ϑ8εἀ προςπαρα- 
καλεῖν ϑομπρίεγο ἧπ 1,6χ. ἀὰ- 
Ῥίαπλ νἴβιιπι οἰϊαηι 4]}} 1 Παροῖ 
Τμιιο. Ια, [πᾶν οὐ 1,... Ρ. 24}. 

Ξυμμάχων. Ῥοβῖ πΠᾶπο νοςσοπὶ 
οἰἶπι δἀαο)αίιγ τὲ», 41τι86 ρατιῖ-- 
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ΠΟΤΙΔΑΙΑ͂Σ ἈΠΘΣΤΑΣΙΣ. ΚΕΦ. ἔξ. 488. ΄ 
ἄλλο ἔφη ἠδικῆσϑαι ὑπὸ ᾿“4ϑηναίων, ξύλλογον σφῶν αὐ- 
τῶν ποιήσαντες τὸν εἰωϑότα, λέγειν ἐκέλευον. 4. καὶ ἄλ- 
λοι τεπαριόντες ἐγκλήματα ἐποιοῦντο ὡς ἕκαστοι, καὶ Με- 
γαρῆς, δηλοῦντες μὲν καὶ ἕτερα οὐκ ὀλίγα διάφορα, μά-. 

δλιστα δὲ, λιμένων τε εἴργεσϑαὶ τῶν ἐν τῇ ᾿Αϑηναίων ἀρ- 
χῇ. καὶ τῆς ᾿Αττικῆς ἀγορᾶς, παρὰ τὰς σπονδάς. ὅδ. πὰ- 
ρελϑόντες δὲ τελευταῖοι Κορίνϑιοι, καὶ τοὺς ἄλλους ἐά- 
ὅαντες πρῶτον παροξῦναι τοὺς “ακεδαιμονίους, ἐπεῖπον 

τοιάδε. ἐτηδυχῆῷ 
, 

᾿ν" Ν Ἶ » ὧν » ᾿ υ "4 Ϊἦ 
ν" 

τὴν συμφωνίαν τῶν σπονδῶν (1. 4ὖγ.}) --- 1. Ἐύλλογον -το τὸν 
εἰωθότα] τὸν εἰωθότα λέγει ξύλλογον ὅτι ἐν πανσελήνῳ ἐγίγνετο: 
ἀεί. --- 4, Μάλιστα δὲ, λιμένων τε εἴργεσθαι] φασὶν ὅτε Περι- 
κλῆς, μέλλων λόγον δοῦναι τῶν χρημάτων τοῦ ἀγάλματος, ὃ κατέ- 
σκεύασεν ὁ Φειδιάς, ἠθύμει. ἰδὼν οὖν αὐτὸν ὁ ̓ Αλκιβιάδης παῖς 
ὧν, ἤρετο ὅ τι ἀϑυμεῖ. τοῦ δὲ φήσαντος ὅτι διὰ τοῦτο ἀϑυμῶ, 
'ὅπως δώσω λόγον τῶν χρημάτων, ἐκεῖνος φϑάσας εἶπε, μᾶλλον 

., σχόπει ὅπως μὴ δώσεις. ὁ δὲ ὑπολαβὼν τὸν λόγον, εἰςάγεει ψῆφον 
εἰς τὴν πόλιν κατὰ Μεγαρέων, ἀξιῶν αὐτοὺς εἴργεσϑαι λιμένων 
καὶ ἀγορᾶς- καὶ τῶν ᾿Αϑηναίὼν ϑορυβηϑέντων αὐτὸς ἐχφεύγει. οἱ 
δὲ φασὶν ὅτι διὰ τοῦτο τὴν ψῆφον εἰςήγαγε, διότε οἱ Μεγαρεῖς 
“Δοπασίαν τὴν διδάσκαλον Περικλέους ὕβρισαν, πόρνην αὐτὴν ἀπο- 
καλέσαντες. ξ, 

ἃ. 
Παριόντες. ΑΥ. Τ)απ. παρόντες. 

“Μεγαρῆς 6 ῬαΪ. τοσορξατη. Ὁοά, 
νϑῖ. ϑίερῃ. 6 τδὴρ. “Μεγαρῆς. 
ψυ]ρο Μεγαρεῖς. ΙΑ. 1. 1. ῥ. 
221. 

"σαΐα 56 Π 5: ΠῚ ῬΥΟΥ͂Ξ8 ἀδρυαναῖ 
εἰ τϑοῖδ ἐρτταν ον εἰ λτιγ 1π (855, 
Απρ. Ε΄. Ραᾳ]. Βερ. (6.) Η., χιιο8 
ταίτιιπι εδὲ ποπ δϑοαζιιπὶ 6556 
Βεκκούαηι,, δίοιιϊζ δϑοιιίτ8 δῖ 
Ἦδδοκ. ; 

Ἄλλλο ἔφη. Ἐ. ἔφη ἄλλο.. Ἀεΐεκ. 
εἰ Οὔ]Ποσ, (ἄοεε, Μοπδοσ. 2. Ρ. 
220.) οὐπὶ᾿ Τιι5. ἄλλος 5ουίθθη-- 
ἀτιπὶ σοπίθοογδηῖ, 4110 ΠΟΤ ΟΡΊΙ5 
6556) αιιπιπιούο ἴπ ρῥτϑθοβαᾶ. 
εοἀά, Ξοτρειγαμι χοϑεϊτιιαβ, πιᾶ- 
χιϊξεβίαπι αὶ. ὁ. : 

ξ ᾿Ἠδικῆσϑαι. Ο. ἠδικεῖσϑαι. ἡ 
, Ὑπὸ ̓ ἀϑηναίων. Ὁ). 1. ὑπὸ τῶν 

; 4 μοι. Ο.Βες.οοα.ΟΥ. Ὁ. Πδπτ, 
ἙΕ. Υἱπά. πι. τήδύρ. ϑίερῃ. ἄλ- 

ἧπ ΟΥ. ἴδιθ εἰποπάαδξ, ἄλ- 
λοι. γαῖ, ἄλλοτε ρτο ἄλλοι τε. 

Εἴργεσϑαι. ΒΕΚΕ, πθίψαθ εἴργ. 
ΜΙά. ἀο Ατξ. οσῖξ. δρ. ΤΉ. ο. 12. 
διέ! τι τῶν οὐη. ΟΥ̓. 

Ἑ ν 

5. Τελευταῖοι. Μοδαα. Ατ᾿ ΟἸΥ. 
θη. τελευταῖον. ς΄. - 

Κορίνϑιοι. Ο. Βερ. (6.) Η. 
“2 1, οἱ Κορ. 

Παροξῦναι. Τία Ῥαϊΐ. οἔ, πὲ.6 
ΒΚ. ργαοξαϊ, σσσποβοίηης, Βιορ. 
Μαῖθ νιυϊσο (ςὲ δριι Πδδςκ.) 
παροξύναι, φποα οογγεχῖξ ΒΕΙΕ, 
1ηῃ Πδη. βγᾶϑα δϑὲ βουὶρίμπσα, τὲ 

ἄτι πιπι 5ἱὲ, παροξύναι δι νεῖν 
ἿΌ1 Ἰοραΐαγ. 

κὲ 
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(». Λόγος Κορινϑίων. ξη --τοα.) 
(Ἔλεγχος τῆς τῶν Λακεδαιμονίων ἀναισθησίας.) 

ξη., Τὸ πιστὸν ὑμᾶς, ὦ “ακεδαιμόνιοι, τῆς καϑ᾽ 
ὑμᾶς αὐτοὺς πολιτείας καὶ ὁμιλίας ἀπιστοτέρους, ἐς τοὺς 
ἄλλους ἤν τι λέγωμεν, καθίστησι" καὶ ἀπ’ αὐτοῦ σω- 
'φροσύνην μὲν ἔχετε, ἀμαϑίᾳ δὲ πλέονι πρὸς τὰ ἔξω πρά- 
γματα χρῆσϑε.. 2. πολλάκις γὰρ προαγορευύντων ἡμῶν ὅ 
«ἃ ἐμέλλομεν ὑπὸ ᾿Αϑηναίων βλάπτεσϑαι, οὐ περὶ ὧν ἐδι- 
δάσκομεν ἑκάστοτε τὴν μάϑησιν ἐποιεῖσϑε, ἀλλὰ τῶν 
λεγόντων μᾶλλον ὑπενοεῖτε ὡς ἕνεκεν τῶν αὐτοῖς ἰδίᾳ 
«διαφόρων λέγουσι". καὶ δί αὐτὸ οὐ πρὶν πάσχειν, ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ ἐν τῷ ἔργῳ ἐσμὲν, τοὺς ξυμμάχους τούςδε παρε- 10 
καλέσατε, ἐν οἷς προρήκει ἡμᾶς οὐχ ἥκιστα εἰπεῖν, ὅσῳ 
“καὶ μέγιστα ἐγκλήματα ἔχομεν, ὑπὸ μὲν ᾿4ϑηναίων ὕβρι- 
ξόμενοι, ὑπὸ δὲ ὑμῶν ἀμελούμενοι. 8. καὶ εἰ μὲν ἀφα- 
νεῖς που ὄντες ἠδίκουν τὴν Ἑλλάδα, διδασκαλίας ἂν ὡς 

.284 

ξη. Τὸ πιστὸν ὑμᾶς -- ΓΝ, τὸ πιστὸν, ὦ «“Πακεδαιμόνιοι, τῆς 
παϑ' ὑμᾶς αὐτοὺς πολιτείας καὶ ὁμιλίας ἀπιστοτέρους ὑμᾶς ἐς 
τοὺς ἄλλους “Ἕλληνας, ἤν τι λέγωμεν, καϑίστησι. (λ, Αὐγ.} -- 
-- ᾿Απιστοτέρους) ὑμᾶς ἀπίστους, μὴ πειϑομένους.᾽ (40υγ. ) - 
4. Πρὸς τὰ ἔξω πράγματα] πρὸς τὰ τῶν συμμάχων. (λ. “40γ. )- 
10. Παρεκαλέσατε] κυρίως παρακαλεῖν ἐστὶν ἢ τὸ καλεῖν, ἢ τὸ προ- 
τρέπεσϑαι" ἄκυρον γὰρ τὸ δέεσϑαι. --- 11. Ἐν οἷς προςήκει) ἐν- 
τεῦϑεν οἱ ἀ ἀγῶνες καὶ τὸ δίκαιον. --- 19. ᾿Ἐγκλήματα ἔχ.) κατὰ τῶν .4ὃη- 
γαίων παὶ ὑμῶν δηλονότι. (λ. 4ὐγ. - 18, ̓ ἀφανεῖς ποῦ ὄντες) ἤγουν 

Οδρ. ΧΙ. ᾿γμᾶς. 1. Τὰς. Ρτο δεσν τα ΒΕΚΚ. Δηρϑοϑᾷᾶ, 
ἡμᾶς. ἴῃ Πδη. τδη. γθοθηξ, ειι- 
Ῥεῦ ὅ Ξοιϊρίῃπι εσαὶ ἢ- Μεγ. 
Β85. οοά. εἶ τπᾶγρ. Β'θρῃ. ὑμῶν. 
Ἐς τοὺς ἄλλους. Ὠ κι ἰποιῖο 

να] 6Ὸ Π1816 δηῦθ μαθο νεῦρα ρο- 
πἰτησ, Ν᾽. ποῖ, 

ΤΠλέονι τϑοθρίμπε 6 (865. Απρ. 
ΕἸ]. Ο. Ἐ. ῬΑ]. 1. ὕει, Η, Ο. 
Οτ. Ὦ. 1. Τδὰγ, Ε. Μοβαιι. τὴ. 
Ῥ. ΒΕΚΚ. εὐ τὸ νυ]ρ. (Π6δοκ.) 
πλείονι. σα». 77. οἱ. ἙΑΥΣ, 
᾿δοσῖρι, ἀἴβοτ. 

Πολλάπις --- λέγουσι. Ῥιοϑρίοἵς 
Μπιο Τύρα, Πδοΐδηῃ. ΧΕΧ. Ρ. 491. 

᾿Ἐμέλλομεν. Ε΄. μέλλομεν. , 
“Ὑπὸ ᾿Δϑηναίων ἴῃ Ο. 86 πιᾶγξ. 

χα εοξιπι, Τὰ συ. ἀπό ΡΤο ὑπό. 
Ὑπενοεῖτε. Β. ὑπονοεῖτε. Ιῃ 

1.0. 128. Ἰαιάδητιτ νοσρα ἄλλα 
-- ὑπονοεῖτε, βϑὰ τρᾶ]8 ΟΥΙαΣ 
ὑπονοεῖται. 
Ἕνεκεν. 1ἴὰ 855. Διτισ. Ἐ, Ῥα]. 

1. γαὶ, Βορ. (6σ.) 8.γτ. Ρὑτὸ 
νι}]ρ. ἕνεκα. ΜΙ, 1. 1, Ρ. 212. 
Μοχ ἔγιιβίγα κοἰπριδνανα εβῖ ἐδίᾳ 
διαφόρων. νΙα,. ποῖ, ἡ 

Τούςδε. 1. τούς τε, οἵ ἴῃ πιαγρ., 
8]. πῖδῃ. τούςδε, 

Παρεκαλέσατε. Ὦδη. παρεκε- 
λεύσατε. 
Ἡμᾶς ἄξεξκι ΑΥ. [ἴῃ ῬαΪ, πρὸς 

ἡμᾶς 
μὲν ̓“ϑηναίοων. Τὶ. "ρων 

8. “Ὡς οὐχ εἰδόσι. Ὡς ἀ6. Οτ.; 
ἀείμαάθ ᾿ηΐου νοζϑ8. δουϊρὺ, οἱ χὰσ- 
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οὐκ εἰδόσι προςέδει" νῦν δὲ τί δεῖ μαχρηγορεῖν, ὧν 
τοὺς μὲν δεδουλωμένους ὁρᾶτε, τοῖς δὲ ἐπιβουλεύοντας. 
αὐτοὺς, καὶ οὐχ ἥκιστα τοῖς ἡμετέροις ξυμμάχοις, καὶ 
ἐκ πολλοῦ προπαρεσκευασμένους, εἴποτε [ ἄρα] πολεμή- 

ὅ σονται. 4. οὐ γὰρ ὧν Κέρκυράν τε ὑπολαβόντες βίᾳ 
ἡμῶν εἶχον, καὶ Ποτίδαιαν ἐπολιόρκουν" ὧν τὸ μὲν ἐπι- 
καιρύτατον χωρίον 'πρὸς τὰ ἐπὶ Θράκης ἀποχρῆσϑαι, ἡ 
δὲ ναυτικὸν ἂν μέγιστον παρέσχε Πελοποννησίοις.“ 

, ᾿ (Δία τῆς, αὐτῶν βραδυτῆτος.) 

Ε:Ὰ » Καὶ τῶνδε ὑμεῖς αἴτιοι, τό τε πρῶτον ξάσαν: 

10τες αὐτοὺς τὴν πόλιν μετὰ τὰ Μηδικὰ χρατῦναι, καὶ 
ὕστερον τὰ μαχρὰ στῆσαι τείχη, ἐς τόδε τε ἀεὶ ἀποῦτε- 

λεληϑότως. (1. 4ὖγ.} -- 1. Προςέδει] ὑμῖν τοῖς ̓ Δακεδαιμονίοις. 
(. 4ὐγ.) “- 9. Τοὺς μὲν. δεδουλωμένους] τοὺς Αἰγινήτας. (“ὐγ.). -τ 
Τοὶς δ᾽ ἐπιβουλεύοντας] Ποτιδαιάταις καὶ "Μεγαρεῦσι. -- 4. Ἐκ 
πολλοῦ προπαρεσχευασμένους] ὡς συνειδότας τὰς ἑαυτῶν ἁμαρτίας, 
καὶ γιγνώσκοντας ὡς πάντως οὐκ ἀνεξόμεϑα, ἀλλὰ πολεμήσομεν. --- 
Προπαρεσκευασμένους} ἀπὸ κοινοῦ τὸ ὁρᾶτε. (λ. Κασσ.) -- ρα 
ἐν ἄ οὐ κεῖται τὸ ἄρα. (λ. -Κασσ.. Αγ. )- 6 ᾿Επικαιρότατον 
ἁρμοδιώτατον. ( 4ὐγ. ) -- Τὸ τ --- ἐπικαιρότατὸν χωρίον] ἡ Πο- 
τίδαια. (λ. Κασσ. Αγ.) -- ᾿Ἐπιχρῆσϑαι) ἀποχρῆσϑαι ἐνέρ- 
ἴδωμεν ἂν ποιεῖν. (λ. Κασσ. "Υ - Ἡ δὲ ναυτικὸν ἄν --- --- ἡ δὺ 

ἂν συμμαχίαν ναυτικὴν, εἰ πόλεμος γενήσεται δηλονότι. 
. 10. Μετὰ τὰ Μηδικά] μετὰ τὸν πόλεμον τὸν Μηδικόν. 

(. ἤμ -- Ἀρφατῦναι]. ἐσχυροποιῆσαι. -Ξ 11. Ἐς τόδε] μέχρι 

δὶ15 ̓ ὐδιιοεδεν: Ιῃ Μοβαα. ὡς δἃ 
ΝΣ βοχῖρί. 

᾿ Το ὅξ ἴα Ῥ]6πθ (858. Απρ. 
ῬΑ]. εξ. γρο (Ηδδοῖ. ΒΘΚΚ.) 
τοῖς δ᾽ ῬΕΥ δροϑβίχ,). Ὁ, Η, ". 
ΘΟ γ. ΡΤο τοῖς. 

ἐς. Ἐὶ ὑμετ. 
. Ἐἤάοτε [ἄρα]. Τπ 'πὸ δχθηι- 
ῬΊαν! ἄρα ποι 16 δ᾽ ὀρ βθῦναὶ 5080]. 
Οὐεεεε οἰΐαπι Ατρ. (ἀπ πο ἴῃ 

, Δ; Τασ, δα ά1Π}}. τῷ 
α. Ἑ. τε. αι. Η. Βερ. (6) 
οοα. μιν. Ε. Ἑ. Ῥογ 86 εἴ τὲ 
αἰδὶ Ροϑβθ εἱ ἀ"Πὲ πὰ μδα ἔογ- 
παηΐα ἃ ὙΠιογαϊάο δἀάϊξιιπι 6556 
γϑοῖ Πγ.1.}} 816 ἴδρ Ψψι|ά, Τηα, 
5. εἴποτε εἰ ἦν. τ Αρραν ΒΕΚΙκ, 

4. Κέρκυράν τε. ΤῈ οπι. Οτ. εἴ 

ἵν. Β. μακρογορεῖν. ἡ 

Ὡ. ᾿Επίαπι ΤΉ πὶ. Μαρ. ἱπ ὑπάς 
γω ἢ. 1. δἀξογοηβ. " ὨΌΚ. 

᾿Επικαιρότατον. 1. ἐπικερώτα- 
τον, δἰ πιᾶῦξ. 8]. πιδη.. ἐπικαιρό- 
τατον. Μοβαα. δὰ πιᾶτρ. γρ. ἐπι- 
καιριώτατον. 

᾿ἀποχρῆσϑαι 6 (855. Απρ. ΟΝ 
ΟΠ. Ραὶ. Π. ναὲ, Η. Ο. συ. Β. 
Ὦ. 1. 1διγ. Ἐς τη. Ὁ. ΑΥ, ΟἿ: 
Ὥκπῃ. ΑἸὰ. ΕἸοτ. οα, Β85. τηδυρβ. 
δίϑρῃ. Ηδϑοῖ, Βεκκ. δβϑαπερέιπι, 
Ἑ. χρῆσϑαι. Ὑυῖδο ἐπιχρῆσϑαι- 
ΟΥ̓ ποί. 

Πελοποννησίοις. Αὐτἰοα πα τοῖς 
Ῥγδοῆρσιως ΟἹ. γι. Η, Ἀερ. 
(Θ.) 1κδὰν. Μόβαα, πὶ. Ρ. ΑΥ. ΟΒγ, 

ἀρ. ΤΙ ΧΙΧ. Στῆσαι τείχη. α. 
Ἐν Βα5. σοά. Ε᾿Τιδιγ. τείχη στῆσαι. 

᾿Δποστεροῦντες. Ἐ.. ἀποροῦντες. 
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ροῦντες οὐ μόνον τοὺς ὑπ᾽ ἐχείνων δεδουλωμένους ἐλευ- 
ϑερίας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑμετέρους ἤδη ξυμμάχους. οὐ 
γὰρ ὁ δουλωσάμενος, ἀλλ᾿ ὁ δυνάμενος μὲν παῦσαι, πϑ- 

ρἰορῶν δὲ, ἀληϑέστερον αὐτὸ δρᾷ, εἴπερ καὶ τὴν. ἀξίω- 
σιν τῆς ἀρετῆς ὡς ἐλευϑερῶν τὴν Ἑλλάδα. φέρεται. 9. ὅ 
μόλις δὲ νῦν 7 ξυνήλθομεν, καὶ οὐδὲ νῦν ἐπὶ φανε- 

ροῖς. χρῆν γὰρ οὐκ εἰ ἀδικούμεϑα ἔτι σκοπεῖν, ἀλλὰ 

καϑότι ἀμυνούμεθα. οἵ γὰρ δρῶντες βεβουλευμένοι πρὸς 

οὐ διεγνωκότας, ἤδη καὶ οὐ μέλλοντες, ἐπέρχονται. 5, 
καὶ ἐπιστάμεϑα οἵᾳ ὁδῷ οἵ ᾿Αϑηναῖοι, καὶ ὅτι κατ᾽ ὀλί- 10 

γον χωροῦσιν ἐπὶ τοὺς πέλας. καὶ λανϑάνευν ῥεν οἰό- 

τοῦδε. (1. 4γὴ -- 9. Οὐ γὰρ ὁ δουλωσάμενος -- --Ἡἡ τὸ σχῆμα 
συλλογισμός. (4ύὑγ.) .--- 4. Τοῦτο] τὸ δουλοῦν. (4ὐγ. -- Εἴπερ) 
ἐπεί. (λ. 4ὐγ. ) - “Τὴν ἀξίωσιν τῆς ἀρετῆς φέρεται] τὸ σεμνολό- 
γημα, τὸ ἀξίωμα τῆς δικαιοσύνης ἔχει. (1. 40υγ.} --- Ὁ. Οὐδὲ νῦν 
ἐπὶ φανεροῖς] καὶ νῦν γὰρ, φησὶν, ἀμφιβάλλεται, εἶ ἀδικούμεϑια. 
8.- Οἱ γὰρ δρῶντες -- διεγνωκότας]͵ οἱ γὰρ ᾿4ϑηναῖοι πρὸς οὐ διε- 
γνωκότας ἡμᾶς. [οἱ γὰρ μετὰ σκέψεως εἰς τὴν πρᾶξιν ἐρχόμενοι 
οὐκ ἀναβεβλημένως ἔρχονται κατὰ τῶν ἀγνοούντων. (λ. “40γ)] --- 
10. Οἵα ὁδῷ) οἵῳ τρόπῳ. (.4ὐγ.) --- 11. ᾿Επὶ τοῖς πέλας] ἐπὶ τοὺρ 

Βεποάϊοῖιις Ρεββίπιθ ἀποστεροῦν- 
τὰς σοηϊθοϊξ, 

᾿Εκείνων. Τὶ. ἐκείνῳ. 
“Ὑμετέρους. Ὁ. Βερ. (6.) Η. 

ΟΥ. 1. Μιμά, Μόοβαιυ, Ασ, ΟἸχ. 
Ρ. ἡμετέρους. 

Οὐ γὰρ --- δρᾷ. .; ὑμηνυ ραν Ῥ. 
511. εἰ Ηευπιορ.. ΑἸΑά., φιιΐ τηληιι8 
χϑοῖδ ὁ μὲν δουλ."““ γΥΑ58. 

{2 δυνάμενος - δρᾷ. ,,ΠΒᾶ6α 
σνεῦρὰ ἱπ ἀϑπὶ ϑασῖη ΘΟΏ ΝΟΥΣ 
8080]. ατερ. Ν82. 1. Τὔνϑοῖ.Ρ. 52.» 
Γ᾿ ΑΡΥΘβοΝ. πᾶσαν ἴῃ Αὐιοῖαν, 
Ῥ: 227. Μοχ 5 ρεὺ ἀληϑέστερον 
ἴηι Μοβαὰ, 5: υβουῖριαπι ὡς." 
ὉΟΤΤΙ,. ,,Ἰπλαἴαν Ῥχοοι]αβ 
δὰ Ἡρεὶοα,, Ῥ. 149. 6α. Οεαἰεξ, “ 
ΓΌΙΝΩ.- 

᾿Δξίωσιν --- φέρεται. 2.) Οἷταῖ 
τω μοὶ Μαρ. ἴπ ἀξιῷ.““ νΥν458.. 
ῬΆΠΙΘηι, 1014, Ρ. 258. Η. φαίνε- 
ται ΡῬγὸ φέρεται. δῖο οἰΐδμι Υ αἴ. 

ε 7 

͵ 

2. Νῦν γε 6 ϑίερμαπί Ἄοοηΐε- 
οἴπχα τεοερίμμῃι ΡὈΤῸ νῦν τε, ἴῃ 
πο τὲ 1π 1186 δϑὲ, αι γε Ἐ6ΥΘ- 

δία νὶ βαπάρβαί, οἵ βεθρθ΄ 1} νῦν 
δαἀπεοίδιίαγ, 1, πα, ΨαΠ!ραῖαπι 
γλΪϊγ6 ἀοἔθμηαιξς Ηδδοῖκ., δθυύνανϊ 
οἰΐδηι ΒΕΚΙΚ. 
Ἔτι σκοπεῖν. Ματβ. διθρἢ, ἐπι- 

σκοπεῖν. Ιῃ Αιιρ. τλϑη, γθ60, Θοχ- 
ΤΟΧΙϊ ἔτι σκοπεῖν. 

ἹΜέλλοντες. ΟΥ. εχ εὐ ϑλὰ, "Ῥᾶ- 
ΧΟ δἴχαθ Εν μέλλοντας 5 φιοὰ 
Τἀμπάδνϊο ῬΙδοθραῖ. ». μέλον- 
τες. ,(Τοῖΐ οοἱο ἱπίεσριιῃοίο-- 
ὩΪ5 παιιϊδίϊοχι σι σουχτίμιι5. Ὑ]α, 
ἩΡΒΜ 
. 8. Καὶ ἐπιστάμεϑα «-- ἐπὶ τοὺς 

ς. ,) ὈΠρίαπ. 1π ῬΥΟΙοροπι. 
ἃ Ποπχοβίμθη. ΟἸγηΐ, οΡβοσναῖ 

πολύ ον τ ΤΠ ϑηιοβίπθηθαχ ἢι- 
15 Ἰοοΐ; 5εἀ 6 τῃθιπουΐα Ἰαιι δῖ, 
«αὶ ἴσμεν οἵα ὁδῷ χωροῦσιν οἵ 
᾿ϑηναῖοι ἐ ἐπὶ τοὺς πέλας.“ ὈΠΚ. 
Τὰ (8585. ἀξ, οἱ δηΐα ᾿άϑην. 
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μενοι διὰ τὸ ἀναίσϑητον ὑμῶν,᾽ ἧσσον ϑαρσοῦσι" γνόν- 
τες: δὲ. εἰδότας. περιορᾷν, ἰσχυρῶς. ἐγκείσονται. - 4, ἡσυ- 
χάξετε [μὲν] γὰρ μόνοι Ἑλλήνων, ὦ “Ἰακεδαιμόμιοι, οὐ 
τῇ δυνάμει. τινὰ, ἀλλὰ τῇ μελλήσει ἀμυνόμενοι, καὶ μό- 

᾿ βνοι οὐκ ἀρχομένην τὴν αὔξησιν τῶν ἐχϑρῶν, διπλασιου- 
μένην. δὲ καταλύοντες. 5.: καίτοι ἐλέγεσϑε ἀσφαλεῖς εἷ- 

ναὶ, ὧν ἄρα ὁ λόγος. τοῦ. ἔργου ἐκράτει. τὸν τὲ γὰρ 
Μῆδον αὐτοὶ ἴσμεν ἐκ περάτων γῆς πρότερον ἐπὶ τὴν 
Πελοπόννησον ἐλθόντα, ἢ τὰ παρ᾽ ὑμῶν ἀξίως. προα- 
ῬῬοΣ καὶ νῦν τοὺς ̓ Αϑηναίους, οὐχ ἑκὰς, ὥςπερ 

. ἐκεῖνον, ἀλλ᾽ ἐγγὺς ὄντας, περιορᾶτε, καὶ ἀντὶ τοῦ ἔπελ- 

ϑεῖν αὐτοὶ, ἀμύνεσθαι, βούλεσθε μᾶλλον ἐπιόντας, καὶ ἐς 
τύχας , πρὸς 'πολλῷ δυνατωτέρους ἀγωνιζόμενοι, κατα 

ἈΔΑΝδ ἐδνουὶ» (4ῦγ. --- 1- Διὰ τὸ ἀναϊοδητον. διὰ τὴν ἄγνοϊαν. 
(40γ.) ττο 2. ᾿Ισχυρῶς ἐγκείσονται 1 μετὰ βάρους ἐπιτεϑήσονται. 
(. ,.40γ. -- Ἡσυγάζετε γὰρ μόνοι] ἐπιπλήττων κολακεύει. (4ύγ.) -- 
6. ̓ 4 προφεχτιχοὶ, ἐν οὐδενὶ σφαλλόμενοι. --- 7. Ὧν ἄρα] 
γράφεται, ἄρα. (40γ. )- Ὁ λόγος τοῦ ἔργου ἐκράτει] τουτέ- 
πλεῖ ὁ 16 γος Σ ΝΣ ἦν τοῦ ὑμᾶς ἀσφαλεῖς εἶναι. ΠΡΟΣ Ἢ τὰ παρὶ 
τ ἤ “ἀντὶ τοῦ ἤπερ. δηλοῖ δὲ αὐτῶν τὸ ὀκνηρόν. -Ξ 

ἅξί ἃ ξιομάχως. (Δ. 40ὑγ.) --- 12. Καὶ εἰς τύχας τ καξαστῆναι 
ὃ δι2ὸρ πρὸς μείζονα πολεμῶν τύχην καλείτω συνεργόν. --- 9: ΕΡᾺ 

μῶν. οτ. δρεΐηι. ζυυλάδοω. 
λέ ΟἾχ. τ. ἡμῶν, 5εὰ ἴῃ Μοβαιι. 

δὶ εἴ ὧν ΟΥ. βπῖθη- 

τατος 
. Ῥ. 3 

[ "συ ἄεκε μενγάρ: έν ε Οα55. 
Αὐρ. . δαἀϊδοίηχα. 14, Ηδδοκ. 
δὶ ἀδ Ατί, ΟΥΣ ἀρ. Ἐπωο. ο. 7. 
ἀνιλῆν αὶ ἡσυχάζετε δέ Ἰερὶ-- 

ἴὸ ΒΕΚΚ. μέν ΤΌτδιιδ οὐϊϑῖξ. 
Πσυχάξετε --- τῶν Ἑλλήνων. 

»Ἦδες ψετ θᾶ Ἰδῃχυαηι ἜΧΘΤΩΡΙυ πα 
φοδρότηι ΒΕ παρ τὰ Αὐϊϑεια. ἀθ 

“Ραϊ. Ἵγαῖρο 
ἘΝΗ͂Ν, Ψν1ὰ, 

,Πελλι ὙΠ. ὄμενοι. Ῥ. με- λόζω ἔνε ᾿ 

Αὔξησιν. Ὁ. Οὐ Ρ..1 τ :ν. 
τὴ . Μόοβαι. Ασ. ΟἸγ. Πα. 

τηδΥρ. . δύναμιν. Τῃ 
- ἰδηΊθ ΘΊΡΥα, φοτίρι. αὔξησιν. 

ςῳ) Δύναμιν 6χ Δατενργεξεὶ Αὔξη- 
σιν ἄγπιαὶ Ὠοάοτγ., ὩὉ1 ΤΉπογ-- 
ἀτάδηι ἴεγα Ἐχβουίοῖς, Ρ. 962. ἀ. 
268. οἵ Δ. “ς ὙΨΑΘ55Ε. 

“ΖΔιπλασιουμένην. δὲ καταλύον- 
τες. Ἰπα, διπλ. καταλύετε, εἶπε δέ. 
. 5. Ἔλέγεσϑε. Μαγᾷ. ϑῖθρμ. λέ- 
γεσϑε. ϑῖς. οἰΐατα Τιαισ. [πὰ Ο, 
ῬΥΙΙ5 ᾿ 8. ΥἹ 4]. πῖϑῃ. [1 Ὁ, 1έ- 

γεσϑαι; 56 ξ Ὁ οἶς 4114. αἰεε-- 
δα118, υἱ δὶ ἐλέγετε ἸΘρΊ5εεῖ. 

᾿Δοφαλεῖς. Ὦ..1. ἀσϑαλεῖς » εἰ 
ἀσφαλεῖς. 4]. τπδῃ. δαϑογῖρι. 
Ὧν ἄρα. μὰ Αὐρ. οἵ ν 79. ἂν 

ἄρα. . ΡΑ]. 
Ἢ τά. 1ι. ἱπά. εἶξα. 
Προαπαντῆδαι. Ο. προφαπαντ. 
Νῦν τούς. Μώωι, Ἀγ, πη. 

Ρ. τοὺς νῦν. . 
᾿δμύνεσϑαι. ὧν, ἀμύνεσϑε. 
“Πρὸς πολλῷ. ῬΑ]. πρὸ πολλῷ- 
Καταστῆναι. Β, καϑαστῆσαι. 
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στῆναι" ἐπιστάμενοι καὶ τὸν βάρβαρον αὐτὸν περὶ αὑτῷ 
τὰ πλείω σφαλέντα, καὶ πρὸς αὐτοὺς τοὺς ᾿Αϑηναίους 

᾿ πολλὰ ἡμᾶς ἤδη τοῖς ἁμαρτήμασιν αὐτῶν μᾶλλον ἢ τῇ 
ἀφ᾽ ὑμῶν τιμωρίᾳ περιγεγενημένους" ἐπεὶ αἵ γε ὑμέτε- 
ραν ἐλπίδες ἤδη τινάς που καὶ ἀπαρασκεύους διὰ τὸ πι- ὅ 
στεῦσαν ἔφϑειραν. 6. Καὶ μηδεὶς ὑμῶν ἐπ᾽ ἔχϑρᾳ τὸ 
πλέον ἢ αἰτίᾳ νομίσῃ τάδε λέγεσϑαι. αἰτία μὲν γὰρ, φί- 
λων ἀνδρῶν ἐστιν ἁμαρτανόντων" κατηγορία δὲ, ἐχϑρῶν 
ἀδικησάντων." 

(Παραβολὴ αὐτῶν πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους) ᾿ 

ο΄. »Καὶ ἅμα; εἴπέρ τινες καὶ ἄλλοι, ἄξιοι νομίζο- 10 
μὲν εἶναι τοῖς πέλας ψόγον ἐπενεγκεῖν, ἄλλως τε καὶ 
μεγάλων τῶν διαφερόντων καϑεστώτων, περὶ ὧν οὐκ 
αἰσϑάνεσϑαν ἡμῖν γε δοκεῖτε, οὐδ᾽ ἐκλογίσασθαν πῶώπο- 
τε πρὸς οἵους ὑμῖν ᾿Αϑηναίους ὄντας, καὶ ὅσον ὑμῶν 

ἀδήλους ἐκβάσεϊς. (40γ.} - πο “Καταστῆναι] ἀξ κοινοῦ βού- 
λεσϑε. (.40γ.) -- Περὶ αὑτῷ τὰ πλείω͵ σφαλέντα)] ἐν τῷ στενῷ τῆς 
Σαλαμῖνος τολμήσαντα ναυμαχῆσαι, ἐδ ὅςτις ἐγένετο αἴτιος Ἱ τῆς ἥ ἥτ- 
τῆς... -- 2. Πρὸς αὐτοὺς τοὺς ᾿4ϑηναίους) ἀντὶ τοῦ αὐτῶν τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων. ἘΞ τὸ ὀχῆμα αἰτιατικὴ͵ ἀντὶ [τῆς] γενιπῆς. (40γ.) -- 7. Ἢ 
αἰτίᾳ Ὁ τὸ ἢ ἀντὶ τοῦ ἀλλα. (4ὺγ .) -- Φίλων ἀνδρῶν] λείπει, ἡ κατά: 

ο΄. Καὶ ἅμα, εἴπερ τινὲς -- ---Ἰ ἐπειδὴ ἐπέπληξεν ὁ Κορίν- 
ϑιος, λέγει νῦν; ὅτι οὐχ ὁ τυχών εἶμι, καὶ μὴ ἀπαξιίθῃρ ὑπ 

Αὐτῷ. Οτ. αὐτόν, {αδηαίιατι 
ὯΟῚ. ΘΔ.15 ΘροΥυτπ τ] Εϑ., 18 δ αὖτ 

. χόν ἰθὶ δογρίαπι δἷζ. (855. ἢ, 
γ:ο. αὐτῷ. ΜΝ]ά. ποῖ, 
Ἡμᾶς. Ἐχ Βοοΐ ἵπ Πδη. σοΥγθ6- 

οἴοχ ἔδοεχαι ὑμᾶς, ἀείπαθ. ΤᾺΓΒιιϑ 

ΑἸτπι5 ΒΌΡΘΥ ὑ βοτίρδεγαὶ ἧ. 
᾿φ᾽ ὑμῶν. Ο. ἡμῶν. Τῖα εἴ- 

ἴδ Ἰ8η. ἃ ΡΥ. τη.) 564 δἸηθη- 
ἀδίμπι ὑμῶν, ἴῃ τηᾶτρ΄. νἹο βϑίηι 
ἀφ᾽ ἡμῶν. ( ΘΥ. ἐγηχρογίο ἀφ᾽ ὑμῶν, 

βϑὰ αἴϊηὶ ἢ βρεῖς ὅν. 
Αϊ γε. 455. Απρ. Ο, Ἐ. Η. 

Ἔερ. (6Θ.) οἱ εχ δαιθηάαὶ, Οὐ. αἷ 
Ξε, χλδῖο, 

. ὙὙμέτεραι. Ο. ἡμέτεραι, ὃ 5. ἡ 
6. Καὶ μηδείς. Ηδδο ρετγίοάιις 

τα ρὶθ δὰ ρχοχίπιιι οαρὰΐ Ρ6Γ-- 
εἰμποῖ, ἱ, 

οὐ η σθαιὰ ἴθ Οἵ. οχ δνοιᾶδε,, 
ξιοταὶ γενέσϑ αι. 

Ολρ, [ΧΧ. "Ἄλλοι ἴῃ Η. 5... 

"ἀξίοι νομίξομεν βυρρθαϊιαγαπε 
ὧν λα τ, ᾳ ὅ) Ῥᾳ]. 1ὲ. Ψαξ, 
Ἠ. Βερ. Ηδδοὶ.. ΒΕΚΚ' μγὸ ψομέ- 
ξομεν ἄξιοι. ᾽) "ἄξιοί εἰσιν ἑτέροις 
ἐπενεγκεῖν ψόγον. ΡΙαίδγοῃ. ἀ6 
Αἀι}. σι. (Ἱ. Ῥ. 264. Ἀεἰ5]ς.), 
ἈΠ Ρ.Ὸ τοῖς πέλας Ἰθρίς ἑτέροις. 
101 ργοὸ ὑπερείδει 1686 ὑπερείπει 
καὶ διεργάξεται τὴν κακίαν. “ 
ὙνΑ58. 5. εἶναι 5.ν. ἃ], τἸηδῃ, 
Τὰ ἱπ Ε. μαβηρε ξεν, ἀιισά, οπι. 
Ι,δατ. 

Ἡβῖν γε. Γε οἵά. εξ. (6.) 
μὴ; Ε.. 

ἱγμῖν. Μοβαι, ἡμῖν. Πᾶ Ρβιϊ- 
Ὁ Ροβὲ ρῥχὸ ὑμῶν Ὁ, ἡμῶν... 



ΔΟΓῸΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. ΚΕΦ. σ΄. 

» ἧς πᾶν διαφέροντας, ὁ ἀγὼν ἔσται. 9. οἵ μέν γε, 

᾿Ψεωτεροποιοὶ, καὶ ἐπινοῆσαι. ὀξεῖς, καὶ ἐπιτελέσαι ἔργῳ, 
ὃ ἂν γνῶσιν" ὑμεῖς δὲν τὰ ὑπάρχοντά τε σώζειν, καὶ 
ἐπιγνῶναι. “μηδὲν, καὶ ἔργῳ οὐδὲ τἀναγκαῖα ἐξικέσϑαι. 8: 
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γνώμην κινδυνευταὶ, καὶ " ἐπὶ " τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες" 

τὸ δὲ ὑμέτερον, τῆς τε δυνάμεως ἐνδεᾶ πρᾶξαι, τῆς τα 
γνώμης μηδὲ τοῖς βεβαίοις πιστεῦσαι, τῶν τε δεινῶν ᾿" 
μηδέποτε οἴεσϑαι ἀπολυϑήσεσϑαι. 4. καὶ μὴν καὶ ἄο- 

10 χνοι πρὸς ὑμᾶς μελλητὰς, καὶ ἀποδημηταὶ πρὸς ἐνδη- 
μοτάτους᾽ οἴονται γὰρ οἵ μὲν, τῇ ἀπουσίᾳ ἄν τι κτᾶ- 
σϑαι, ὑμεῖς δὲ, τῷ ) ἐπελϑεῖν καὶ τὰ δ ὔποιμα ἂν βλάψαι. 

ἐμοῦ ὀνειδιξόμενος. --, 3. “ΝΜεωτεροποιοῆ οἱ νεωτέρων πραγμάτων 
ὀρεγόμενοι. - ἘΣ λδϑαι ἔργῳ ὃ ἂν γνῶσιν πᾶν νόημα καὶ πρᾶ- 
ξαι. οὐ γὰρ “δύναμιν λέγω, ἐπεὶ ὁ ἀποτροπὴ τὸ τοιοῦτόν ἐστιν. 
᾿Επιτελέσαι) ὀξεῖς, ἀπὸ κοινοῦ. --- 4. Οὐδὲ τἀναγκαῖα ἐκέγιὴ 
οὐδὲ τῶν ἀναγκαίων, περιγενέσϑαι. 8. [τὸ δὲ ἐξικέσθαι ἀντὶ 
ἀρκεῖν. (λ. Κασσ. 40γ.) --- 8. ᾿Πιστεῦσαι) ϑαῤῥῆσαι. (2. 4ὐγ. )- 
10. πΠΜελλητάς) ἀναβεβλημένους. -- ᾿Ζποδημηταί) ὑπερόριοι τῆς οἷ- 
κείας πατρίδος. (4. 40γ.}) -- ᾿ἡποδημηταὶ πρὸς ἐνδημοτάτους ] 
ἤγουν ἀποδημοῦσι τῆς οἰκείας πατρίδος, καὶ ἐπιδημοῦσι δήμοις 
ἀλλοτρίοις πρὺς τὸ κτήσασϑαι αὐτούς. --- 11. Ἐ" ᾿ἡπουσίᾳ] ἀποδημίᾳ. 
(40γ.}) -- ς. Τῷ ἐπελϑεῖν -) οἴεσϑε, φησὶν, ὅτι, ἐὰν ἐπέλϑητέ 
τισι; καὶ; τὰ ὑπάρχοντα ὁ ΜΙΝ ἀπόλλυται. -- Τὰ ἕτοιμα) τὰ ὑπαὰρ- 

ὅδ αὖϑις δὲ οἵ μὲν, καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ, καὶ παρὰ ᾿ 1 

4. Οἱ ἀλύς δ οϑγλεϑα; 
Ῥτοΐεγι Πίομυϑ. ΗΔ]. τ, ΝΊ. Ρ. 804. 
ΠΣ ἐπ ονρῖστα παράτοροιϊι Ρ.808. 

-- γνῶσιν. Ιπιϊ αι] 
ταν ἡ. ΥἹά. ποῖ, 6. ἔργων. 
Ὦ. αυϑας, ἂν νῶσιν, οἱ πιᾶΥρ. 
8]. πίδη. ἔργῳ ὕχον Τιιβ. ἔργον. 

ἐς μα πῖο τὰ πλῷ Ῥαγ οι] απ οπι. 
Ὁ. Μοβᾷα. Ατ. Ὧππ. ». 
ΝΣ Οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν, 

γχεὶ. Ηδεο. αιιοαιιθ ἱπηϊίδίοσαβ 
οπρ]ιγοο ἱπνοπογυηξ. Ια, ποῖ. 

τοῖς δεινοῖς. Ἐπί 6 (655. 
ἀσ. Ο]..1:. ψαὶ, Η. Ἀερ. ΟΥ. 

ΡΓῸ ἐν. Ιη. Ὁ. ἐπί θυα- 
ΠῚ 6Ε ἀν ἴπ ΠΙΘΥΡ. 8]. Τηδη, 
Ἐν Ῥυδεῖϑυ αἰϊοβ 1Ρυοβ Ὠίοηγ- 
5[ι18 μἰσοαιιθ. 1οσο ἐπδέμγ, ἱΐθηι 
Ῥγοοορί 5 ΟἿ. Ὁ:259.» 400 50τ]- 
ἕπτ ᾿ορεϊπιοτιιπι ἌΡτοσαμι ἀι:-- 
ἴα δι. “Ἐπὶ ἴδιιθα οἰΐδηι Ηδδοκ, 

ΤἸμογά. ΠΠ. 

ΘΕ ΒΕΚΚ. υδιδόχτης. οἵ. οἰΐδι 511- - 
Ῥτὰ 46 Ατῇ. οὐδ, δρ. Ὑμιιο. Ὁ, 9: 

Τῶν τε. Ὠϊΐου. τῶν δέ. 
“Ζεινῶν. Ο. δυνῶν. 
Οἴεσϑαι. Ο, Ῥᾳ]. Η. 1. τιᾶτρ᾿ 

γ]᾽οῖ. οἴεσϑε. 
4, Καὶ μὴν καί. ΑἸτοσατα καί 

οὔ. Ὦ. Αγ. Ογ. Πδη. 
: ἹΜελλητάς. σ. ἘἙ. Ρ. μελητάς; 
οἷ 5ἴς ᾿. οοπδιαηξευ, 

᾿ἡποδημηταὶ πρὸς ἐνδημοτά- 
τους. γγΆ8π. ῬΟ]]. 1Χ,9.““ΥΥ̓́Α58. 
Ἑπκίατα ῬΏδνου. δὲ Βεκκ, Αποοάάα, 

1. Ῥ- 95. 
ἂν τι κεᾶσϑαι. Υἱπᾶ, ἀνακτᾶ- 

σϑαι. ' 
᾿Ἐπελϑεῖν. Ὁ. Τι5. ἀπελϑεῖν, 

φιοα ΟΕ1]. τϑοθρίϊ. Αἱ νἱά. ἀΘ 
Αγέ. οὐἱὲ. πὰ Ὑ ΒΟ, Ὁ..5..᾿ὅ 

᾿ Τὰ ἕτοιμα. ΟΥ. τὰ ὅμοια ἕτοι- 
μα, 5608 ὅ ὅμοια ἱπάιιοιιπῖ, ". 

Τ 
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5. κρατοῦντές τε τῶν ἐχϑρῶν, ἐπὶ πλεῖστον. ἐξέρχονται, 
καὶ νικώμενοι, ἐπ᾽ ἐλάχιστον ἀναπίπτουσιν. 6. ἔτι δὲ τοῖς 
μὲν σώμασιν ἀλλοτριωτάτοις ὑπὲρ τῆς πόλεως χρῶνται, 
τῇ γνώμῃ δὲ οἰκειοτάτῃ ἐς τὸ πράσσειν τι ὑπὲρ αὐ- 
τῆς. 7. καὶ ἃ μὲν ἂν ἐπινοήσαντες μὴ ἐξέλθωσιν, οἰκεῖα ὅ 
στέρεσϑαι ἡγοῦνται" ἃ δ᾽ ἂν ἐπελθόντες κτήσωνται, ὀλί- 
γα. πρὸς τὰ μέλλοντα τυχεῖν πράξαντες. ἣν δ᾽ ἄρα του 

καὶ πείρᾳ σφαλῶσιν, ἀντελπίσαντες ἄλλα, ἐπλήρωσαν τὴν 

χρείαν. μόνον γὰρ ἔχουσί τὸ ὁμοίως καὶ ἐλπίζουσιν ἃ 

χοντα, τὰ ἑτοίμην. ἀπῦλαυσιν ἔχοντα. (λ,. 4}ὐγ.} -- 3. Ἐπ᾿ ᾿Ἔλάχι- 
στον)" ἀντὶ τοῦ οὐδὲ ἐλάχιστον. -- ᾿Δἀναπίπτουσὴ ἢ ἀναπαύονται, 
ῇ ἀϑυμοῦσι. --- 8. ᾿Δλλοτριωτάτοις] λείπει τὸ ὡς, ΐν ἦ.} ὡς ἀλ- 
λοτριωτάτοις. -- 4. Οἰκειοτάτῃ) πρὸς τὴν πατρίδα δηλονότι, -- 
5. Μὴ ἐπεξέλϑωσι) μὴ πφάξωσι. (λ. ,Αὐγ.) - -- 7. Πρὸς τὰ μέλλον- 
ταὶ ἀπὸ κοινοῦ ἡγοῦνται. -- :9: οΦηόνοι γὰρ ἔχουσι - --»ΤἩἘ τὸ δ᾽ 
ἑξῆς οὕτω" μόνοι γὰρ, φησὶν, ἃ ἂν γνῶσιν, ἐλπίξζουσί τε ἡμόϊου 
καὶ ἔχουσι, διὰ τὸ ταχεῖαν τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖσϑοι. πρῶτον γάρ 
τις ἐπινοεῖ, εἶτα ἐλπίζει, καὶ εἶϑ᾽ οὕτως ἐπιχειρεῖ, ὕστερον, δὲ καὶ 

Β. Κρατοῦντές τε. Ἀε5. (6.) 
τὲ ὉΤΉ.;,) ΟΥ. ΡῬΥῸ εο δέ Ππερϑῖ. 
: ᾿Ἐξέρχονται. ΑΥ. ΟἸγ, ΤΠ) 8, ἐπεξ- 
ἔρχονται. 

6. Τῇ γνώμῃ δὲ ῬΥὸ νῈ]ρ. τῇ 
δὲ γνώμῃ τεροϑίξαπι ὃ Οα55. Απρ, 
Οα. Εν Βορ, (6.) Η. Ηδδοκ. Βα. 
ΨΙα. 1. 1. Ῥ: 502. [η ΒΡ]. δέ ἀε- 
6888 νἱἀδίαγ, [ἡ Ε᾿,), 4π|ι86 Ρῥγοχί- 
ΠῚ 56 απ αν, οτθ 18 ἀββί θυϑι- 
ἔα ἀβάιι δα ΘΔΡ, 75. ὄντων πρὸς 
ναῦς πολλάς. 

7. ᾿Εξέλϑωσιν. Τα Ατιρ, ΤΙ, γαῖ. 
Ἦ. Βερᾳ. (6.) Η, Ρτο ἐπεξέλϑω- 
σιν. Ιἀ6πὶ (55.) 568 1ῃ Πος ρμγΥἱ- 
χαῖται ἔιιΐ556᾽ ἐπεξέλϑωσιν Ἔχ 60 
σοΙ]Πσαπΐ, “πο ογαβὶβ 411}085-- 
ἄδτα βραΐϊπιπι νασαπιὶ δὲ ποία 
βργζ5. ᾿ χϑὶοῖα ογαῖ, Ιῃ Απρν 

ἐπιονα πῖδπῖῖ δα ἀἰταα, 9 ΟὝΣ, 
108. ΒΕΚΚ, 401 114 φαταϊυ, 
"Οἰκεῖα.. [18. ΑῸρ, οὐ Θύυ, πὲρυ- 

4π|6 ἃ ΡΥ. πῖδι. (πᾶ πὰ Τ66, νυ] δῖ; 
ἀθάϊ), ᾿ἀοίμαθ ΡΆ]. 11, γαῖ. Η, 
Ἀδρ. (6.) 1 ρτὸ οὐιδίων. Ασσιι- 
δϑινιι5. ΘΧ ΔηΔΙοσία δι σοῦ 88 
ἀποστερεῖν τινά τι Μαῖί. ΟΥ. 
5.412. 5. ΘΧΡΙΙοδμ αι οὐ ρυορίοσ 

σοποϊπηϊαίεηι ἃ μὲν --- οἰκεῖα, ἃ 
δὲ --- ὀλίγα Ρτυδοίεγθη ἀμ νυν] ε})8-- 

ἐὰν, Ὠ, οἶκειω οἷν 8. ν. αἷ. Ὡ}. 

Ἣν δ᾽ ἄρα του. Ῥοξίτεπια νοχ 
6 (455. Απρ, Οὐ. Τϑδὰγ, οα. Β85, 
γροθρία, ἃ αιΐθιι5 Ρᾳ]. ΑΥ, ΟἿ γ. 
ΑΙὰ. ΕἸοσ. ἰαπέιηι 6ο αἰ οσιηῖ, 
αιιοα Ρ6Υ οἱ ΓΟ πὶ ἔασι βου ῦ 
τοῦ. ΑἸτοχαΓαΠπι βαρ ρα αϊδηὶ οἱ- 
ἴδτη Ὁ, Εἰ, 1. Β. ΕΠδπὶ τη ἢ 6ρ. (6.) 
ΗΝ δι. 1 του; 568 καί, φαοα 56 αιιῖ- 
τὰν, ἰθῚ ἀπ τοῦ Ἰορί αν. ΑἸτΕτιι-- 
{τὶ σοπδυπιαπὲ νερά 1, 45. εξ 
ὁρροβίτηχι ἄλλα. γυ]ραταπὶ που 1- 
διταῦ ἀφςουι θη ΗΚ, ΦἰΒΈκκ., 
«ποτιη 1}18 του᾽ ῬΟΒ᾽. ἄρα, μὲς 
Ροβὲ καί οο]]Ἱοσανῖ:. 

᾿ἤλλα. Ομτ. ἅμα. 
Ἔχουσί τε ὁμοίως καὶ ἐλπίζου- 

σιν. Μα16 νι]ρο. ἔχ: τε καὶ ὁμ. 
ἐλπίξ. Θφπυΐηιιηι νου οσιηι οὐ 
αἴ θην. Ῥυδαθιθγιηξ Οα55.. Αὔρ. 
Ῥαὶ. ΟἹ], Ο. Ἐ:᾿ Ῥ41. 1. γαΐ, Η. 
Β6ρ. (6.) στ. Ὁ. 1: Β. ναι, 
τήν Ὁ. Ατ, ΟἾν, )6η. Βαγ: ΑἹά. 
ΕἸοΥ. δά, Βᾶ5. Οἵ. 1, 59. εὑ 81- 
Ὁ21118 1’ Ἰηαῖςα σὰ} ὁμοίωρ. 

ΟΝ 
τ 
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-ἂν ἐπινοήσωσι, διὰ τὸ ταχεῖαν τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖσϑαν 
ὧν ἂν γνῶσι. 7. καὶ ταῦτα μετὰ πόνων πάντα καὶ κιν- 

δύνων δι ὅλου τοῦ αἰῶνος μοχϑοῦσι" καὶ ἀπολαύουσιν 
“ἐλάχιστα τῶν ὑπαρχόντων, διὰ τὸ ἀεὶ κτᾶσϑαι, καὶ μη- 
δ τε ἑορτὴν" ἄλλο τι ἡγεῖσθαι ἢ τὸ τὰ δέοντα πρᾶξαι, ἕυμ- 

φοράν. τε οὐχ ἧσσον ἡσυχίαν ἀπράγμονα ἢ ἀσχολίαν ἐπί- 

πόνον. 8. ὥςτε εἴ τις αὐτοὺς ξυνελῶν φαίη πεφυκέναι 
ἐπὶ τῷ μήτε αὐτοὺς ἔχειν ἡσυχίαν, μήτε; δοὺς ἄλλ ουβ 
ἀνθρώπους ἐᾷν, ὀρϑῶς ἂν εἴποι. “ 

ὈΒὲ ὃ ὅτε νῦν ἡσυχία καὶ ἀκίνητα νόμιμα οὐκ ΐν» 
θὶ ἐπιτήδεια.) 

10 οἷζ. ,,Ταύτης μέντοι τοιαύτης. ἀντικαϑεστηκυίας πό- 
λεῶς, ὦ “ακεδαιμόνιοι, διαμέλλετε, καὶ οἴεσϑε τὴν ἡσυ- 
χίαν οὐ τούτοις τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ πλεῖστον ἀρκεῖν, οἱ 
ἂν τῇ μὲν παρασκευῇ δίκαια πράσσωσι, τῇ δὲ γνώμῃ, 
ἣν ἀδικῶνται, δῆλοι ὦσι μὴ ἐπιτρέψοντες". ἀλλ: ἐπὶ τῷ 

18 Α᾿ λυπεῖν τε [τοὺς] ἄλλους, καὶ αὐτοὶ ἀμυνόμενοι μὴ 

κτᾶται. -- 4.00. ᾿Ἐλάχιστα!] οὖκ ἐλάχιστα. (4γ. -- Καὶ μήτε 
ἑορτήν --Ἴ αἰνίττεται [ἐς] τοὺς “άκωνας, οἵτενες ἐν ἑορτῇ οὐκ 
ἐστράτευον. --- 6. Ἢ ἀσχολίαν ἐπίπονον) ἀπὸ κοινοῦ [ληπτέον], 
τὸ ἡγεῖσϑαι. 

τ α΄, 19, Οὐ τούτοις τῶν ἀνθρώπων) ὁ νοῦς τῶν λεγομένων τοι- 
οὔτος, ΝΝομίξετε οὐ τούτοις͵ τῶν ἀνϑρώπων δεῖν παραμένειν τὴν 
ἡσυχίαν καὶ Ἡρώ οἱ τῇ μὲν διαγωγῇ κι καὶ παρασκευῇ, εἰρηναίως͵ 
διάγῶσι, ὲ γνώμῃ. φανεροὶ ὠσίν ὡς ἀμυνοῦνται, ἢν ἀδικῶν- 
ται. θ ἤει θὲ εἀζεν: ὡς ὑμεῖς αὐτοὶ; ὦ “ακεδαιμόνιοι, οὐ ποιεῖ- 
τὲ τοῦτο. ταῦτα τινὲς μὲν. κατ᾽ ἐρώτησιν. τινὲς δὲ κατὰ ἀπύφα- 
σιν ἀνέγνωσαν. --- 15. Μηὴ λυπεῖν τε ---Ἴ οὔτε ἀδικεῖν βούλεσϑε, 

ὕμενρι ἀμύνεσθαι" καὶ διὰ τοῦτο τὸ ἴσον νέμετε. --- 
ψύν λων τ, 
ἩὐΝ ᾿Α- ΙΗ: 

Ψ «ὦ 4} ἐ δ Α͂ 

Τὴν ὑρύσας ῥα δας α. Ὦ. καϑεσεηκυίας οἱ ὦντι 5ῶν. Αἴ. 
ποιεῖσϑ'. τὴν ἐπιχεί. 0 τηδη. 

Οὐ τοῦτοις. Ὁ. εὐ Τι8, ΟΠ]. 

εἶν Μόνον, οἱ. ρρδίδι “πὴ οὐ. ΑΥ. μή. Βεπράϊοξιια ρευρθγϑπι 
μιβέ, Τρ. κε ᾿ δηῖθα διαμέλλετε καὶ οἴεσϑαε σουι- 

-ν 1θοῖϊ. ΟΣ, ποῦ, κοι Ὡς ὐδο ᾿ 

δ - τα στα ̓πρᾶξωι. Ἐπὶ τῷ μή. Ῥαὶ. ἐπὶ τὸ μή. 
᾿ Ὑ τοὺς ἄλλους. Ασιτουϊιπι 5πο- 

“ Ἀβ ἈΝ ΜΠ ΑΝ ἄλλο τι ἔτη χαπὶ Οα55..ἕ ἅπρ. ΟἹ. Ἐς [τ, ναὶ, 
.ξορτην, ἢ... 4 Η. Ο. ΒΕκΚ, Οἱ, ταπιθη ο8ρ. 70. 

ΐ ἸΘᾺΝ τ υλφιολμδω θελα, ἡ ς ἅπι᾿ 
Τ2 
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βλάπτεσθαι, τὸ ἴσον νέμετε. 2. μόλις δ᾽ ἄν, πόλει ὁμοίᾳ 
παροικοῦντες , ἐτυγχάνετε τούτου" νῦν δ᾽, (ὅπερ καὶ ἄρ- 
τι ἐδηλώσαμεν.) ᾿ἀρχαιότροπα ὑμῶν τὰ ἐπιτηδεύματα 
πρὸς αὐτούς ἐστιν. ἀνάγκῃ δὲ ὥςπερ τέχνης ἀεὶ τὰ ἐπι- 
γιγνόμενα κρατεῖν. 8. καὶ ἡσυχαζούσῃ μὲν πόλει τὰ ὅ 

ἀκίνητα νόμιμα ἄριστα, πρὸς πολλὰ δὲ ἀναγκαζομένοις 
ἰέναι πολλῆς καὶ [τῆς] ἐπιτεχνήσεως δεῖ. διόπερ καὶ τὰ 
τῶν ᾿Αϑηναίων. ἀπὸ τῆς πολυπειρίας ἐπὶ πλέον ὑμῶν κε- 
καίνωται."" 

({παρθθέψει πρὸς πόλεμον.) ᾿ 

4.., Μέχρι μὲν οὖν τοῦδε ὡρίσϑω ὑμῶν ἧ βραδυτής "10 
νῦν δὲ τοῖς τε ἄλλοις, καὶ Ποτιδαιάταις, ὥρπερ ὑπεδέ-. 

ξασϑε, βοηϑήσατε, κατὰ τάχος ἐςβαλόντες ἐς τὴν ᾿ἅττι- 

χὴν, ἵνα μὴ ἄνδραρ τε φίλους καὶ ξυγγενεῖς τοῖς ἰἀχϑές 

1. ἱὉμοίᾳ] ὁμογνώμονι, τὰ ἴσα ξηλούδῃ."--- 8. ᾿ρδοδέραιοον οἷον 
ἁπλᾶ καὶ ἀφελῆ. προεῖπε δὲ τοὺς ᾿ἡϑηναίους. ψεωτροποιόῦς. -- 
4, “Ὥςπερ τέχνης] παρὰ τὸ Ὁμηρικὸν, τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπι- 
χλείουσ᾽ ἄνϑρωποι, Ἥτις ἀπουόντεσσι “νεωτάτη ἀμφιπέληται. “-. 
᾿Δεὶ τὰ ἐπιγιγνόμενα τοῦτο πρὸς τὸ ἀρχαιότροπα. οὐκ ἔδει 
φησὶν ὑμᾶς ἀεὶ τοιούτους εἶναι, καὶ ἀρχαῖα ἔϑη ξηλοῦν. (Κασο. 
“4γ.})} --- 7. ᾿Ἐπιτεχνήσεως) ἐξευρήσεως " ἐπιμένει δὲ τῇ παραβο- 
λῇ. - 8. ἱπιιο αχτμεῖ πεκαινοτόμηται. - 11. Νῦν δέ] οἱ ἐπίλο- 
γοι ἐντεῦϑεν. ᾿γπεδέξασϑε] ὑπέσχοντο γὰρ ἀνωτέρω τοῖς Ποτι- 
δαιάταις. -18.5 ᾿Ξυγγενεῖς) “ωριεῖς γὰρ οἱ Ποτιδαιᾶται. (Κασσ. 4ὐγ. Φ) 

9. Νὺν δ᾽, ὅπερ - δεῖ. »»Ἑίο- 
Βαειι5 5... ΧΤ, ν. 244... τὕιϑὶ ἀρ- 
Τα θτοῦῆα ἐμὸν μών εἰ μόνιμα Ρτο 
νόμιμα.“ 

᾿Ανάγκη δὲ. μὴ ΡΙθηδ βουὶρβὶ-- 
Τηι5 6 (855. Ατιρ. Ρ4]. Β. Ὁ. Ὁ. 
Ἑ. 6. Η.1. πὶ. Ρ. αβο. Β85. 
δῖον. ΟἸΐπι (Ηϑϑοῖ, Ββκκ.) δ᾽. 

8. ᾿ἀναγκαξομένοις. Τη 6. ἧς 5. 
νδ΄: δ: Ὁ, ἀναγκαξομένης. 
ΟἸγ: ἀναγκαζομένη. δῖοβ. ἀναγ- 
παξομένους. 
Καὶ τῆς ἐπιτεχνήσεως. Καί ογα. 

Ι. τῆς ΟΔ55. Ατιρ. Ο. 1{. ψῖ. Η- 
Βερὶ (6.)..,5ϊ1ς ἔαπχδη Δ Του - 
ἀϊάδδ, ΕΥ̓, ᾳ6. εχίσ.’ ἨΆΔΟΚΕ,. 
Ααά, ΠῚ, 25. ΥἹΙ, γι. 1ηϊῖ, ἃ]. 

᾽4πό. ὦν. ὑπό. 
Κεκαίνωται. Βι65. (6,) Η, κε- 

καίνωνται. 1. ἐπικεκαίνωται. Τὰ 
ΡΆ]. φιυΐάθηι να]σ,, κα στρα. πιδη. 
ἀραὶ κεκείνωται. Τιαιιγ. κεκέψωται. 

4, Μέχρι μὲν οὖν τοῦδε ὧρί- 
σϑώω. ..1ΠΊ16 Υ Θχοπρ]8 β τ ῳ 
ρΡοηΐξ Αὐἱδίϊάθς 6 αἱοιῖο 
οαρ. 11.) τϑὰ μαρεὲ μέχρις οὖν 
εἱ διωρίσϑω. ὁ ἣν ὮΠΕς ΑΥὐί 6: 1. 
οἵ. οὔν. 

Ποτιδαιάταις. Ἀνὰ ζῆτε τοῖς 
Ῥταρῆριυπε (δς5. ἀπ, ΟἹ. τηὶ- 
πὰ5 συ εν ΘΧ ΠΟΥΘ ὙΒπογαΐ- 
415, πθᾷαθ ἔδυηθη ρΐϑηθ δομῃίτα 
διιτα, εὖ Ηδδοξ. ᾿πάΐοαγθ νἀ δίῃγ. 
γΙά. ποῖ, Οὐ ἕδη ΠΡΥαυῖΐ 
ΔΎ ΘΠ πὶ σᾶθρ6 δαϊοίδηξ, ἴδπι 
Ῥϑιοὶβ ΠΡΥΪβ., φαδτην5 ΟΡ τηΐδ, 
᾿ς,» οὐβεῦ 110 [ἘΠ 1 118. 

Ἐρβαλόντες. ΟἾγ. ἐρβάλλοντες, 
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οὐδὲν οὔϊε πρὸς ϑεῶν τῶν “ὁρκίων. οὔτε πρὸς ἀνθρώ: 
πῶν τῶν αἰσϑανομένων" λύουσι γὰρ σπονδὰς οὐχ οἵ δὲ 

δἐρημίαν ἄλλοις προςιόντες, ἀλλ᾿ οἵ μὴ βοηϑοῦντες οἷς 
ἂν ξυνομόσωσι. 6. βουλομένων δὲ ὑμῶν προϑύμων εἶναι, 
ροσμμηνενθ οὔτε γὰρ ὅσια ἂν ποιοῖμεν. μεταβαλλόμενοι; 
οὔτε ξυνηϑεστέρους ἂν ἄλλους εὕροιμεν. 7. Ἰρὸς τάδὲ 

βουλόύτσθε εὖ, καὶ τὴν Πελοπόννησον πειρᾶσϑε μὴ ἐλάσ: 
Ἰθ4ὼ ἐξηγεῖσθαι, ἢ οἵ πατέρες ὑμῖν παρέδοσαν.“ “ 

Ἕπ Δόγος ᾿Αϑηναίων. οβ΄ -- οη΄.) [ 
᾿ (πὸ τίνος γνώμης οἱ ᾿Αϑηναῖοι λόγον ἐποιήθαντο :) 

οβ΄. Τοιαῦτα μὲν οἵ Κορίνϑιοι εἶπον. τῶν δὲ᾿ 49η- 

ναίων --- ἔτυχε γὰρ πρεσβεία πρότερον ἐν τῇ ̓“Πακεδαί- 
Ῥυὶ 

1. Πρὸς τινά] πρὸς τοὺς ᾿Δργείους " ἐχθροὶ γὰρ ἦσαν τοῖς 
γ᾿ Ὑυυβτος τ, Ζρῷμεν δ᾽ ἂν οὐδὲν ἄδικον ἐπειδὴ εἶπεν 
ὁ ᾿Κορίνϑιος. πρὸς ἑτέραν συμμαχίαν τς τραπέσϑαι. ἐ, μὴ βοηϑού- 
“μενος ὑπὸ τῶν “ακεδαιμονίων, νῦν τοῦτο κατασκευάζει; καὶ λέγει; 
ὅτι οὐδὲν ἄδικον δρῶμεν, εἰ πρὸς ἑτέρους τραπῶμεν συμμάχους: 
αἰνίττεται δὲ τοὺς ᾿Αργείους, οἵτινες ἐχϑρωδῶς διέκειντο πρὸς τοὺς 
“Μακεδαιμονίους.--- 8. Τῶν ὁρκίων) τῶν ἐφόρων. τῶν ὅρκων. (8. 4ὖγ. »- 
4. “Αἰσϑανομένων) ἤτοι τῶν ξώντων, ἢ τῶν φρονίμων ; ἢ τῶν 
ἡρώων. στ, Ζ ἐρημίαν) συμμαχίας -δηλονότι. (ἃ. 4ὖγ) -- 5. Προς- 
ἐόντες] καὶ ἐπικαλούμενοι. συμμαχεῖν. --- 7, Μενοῦμεν  ἤγδυν. ἐν 
τῇ ὑμετέρᾳ συμμαχίᾳ. (1.: 40γ.} ---- -10. ᾿Εξηγεῖσϑαι) ἄρχειν, ΡΝ 
τεῖν, ἦ ἄγειν. 

οβ΄ . Τοιαῦτα μὲν Κορίνϑιοι ἐμέρισε πρὸς μὲν τὴν κατηγο- 
ὧν Κορινϑίων τὴν ἀπολογίαν τῶν ᾿᾿Αϑηναίων, πρὸς δὲ τὴν᾽ 

ὀπίπδηξι »ν αὐτῶν τὴν ἀντίϑεσιν ᾿Δρχιδάμου τοῦ “Πακεδαιμονίου. 
ἅ γι αὐ - 12. Ἔτυχε γὰρ πρεσβεία ---- παροῦσα) ἤγουν. ἔτυχον 

᾿αρίψητε Ῥαϊ. τρέψετε. . 

φ98. 

στοις ̓ πρόησϑε, καὶ ἡμᾶς τοὺς ἄλλους ἀϑυμίᾳ πρὸς ἕτέ:. 
. θᾶν τινὰ “ξυμμαχίαν. τρέψητε. δ. δρῷμεν δ᾽ ἂν ἄδικὸν 

5. Οὐδέν, 1. μηδέν, Ξεἀ οὐδέν 
3. ̓μὴδέν Αἵ" τάδ. 

᾿ Ξυνομόσωσι. τη. ̓ ξυνομώσωσι. 
", Πρὸς τάδε... Ὀΐοι. ΗΔ]. 
ψ ΣΝ )»". τ ἔλαττον τλΆ16.“ς 

ἐδ οιὀυνησον --- ἐλάσσω. 
υΤὐεδθιοιειι πιλΥΘ πὶ αὐξοτγίρεαπι 
τῆς Πελοποννήσου --- ἐλάσσονος 
ποπ ἀα)ἶτο 41 ἀπ Ρ] Θοὐϊ οροτ- 
ἰεαΐ, αἰ νογθιιπ ἐξηγεῖσϑ' αἱ Ξτιῖπα 
ξδοαἰιίναπι Βαροαῖ. ς. ΒΤΈΡΗ. 
Τίομ. Ηδ]ῖο. ἴαπιθα μαροὶ τὴν 

Πελοπόννησον, οἔ ξξηγεϊώθαι Ηϊς 
Ῥτο προάγειν ἔξω τὴν Πεῖοπ. 
ἡγουμένους αὐτῆς ῬΟΠῚ 5οΥθῖι.“, 
ὈΌΚ. ΨΙά. 1. τ. Ρ. τϑι. 
ΟΡ. ΤΧΧΙΙ, Τῶν δὲ ᾿4ϑη- 

ναίων. ,, 146 ΤΊ Ὡἢ 5680]. δὰ 
ΘΟΌΡΠΟΟΙ. ΑηΠσ. ν. 111. Ρ- 218. 
64. δέρῃ. " ΗΠ 5, Ῥοβι  4ϑη- 
ναίων 1ἰποοΐαιη σ᾽ ρπιιν ἀρυρτὶ 
βουτποη5 Ῥοβαΐπταδ. ΑἸΗ νοτρα. 
ἔτυχε γὰρ --- παροῦσα 1ῃ Ῥᾶγϑη-" 
ἐμϑϑίῃ τεδθρθγαηΐ. ΟΣ, 1. τ. 
5ὅ07- ἊΣ 

Ἔτυχε γὰρ --- εἶναι. Νοπη 1115 
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μονι περὶ ἄλλων παροῦσα, καὶ ὡς ἤσϑοντο τῶν λόγων, 
ἔδοξεν αὐτοῖς παριτητέα ἐς τοὺς “Πακεδαιμονίους εἶναι, 
τῶν μὲν ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν ἀπολογησομένους ὧν αἵ 
πόλεις ἐνεκάλουν, δηλῶσαι δὲ περὶ τοῦ παντὸς, ὡς οὐ 

ταχέως αὐτοῖς βουλευτέον εἴη, ἀλλ᾽ ἐν πλείονι σκεπτέον" ὅ 
καὶ. ἅμα τὴν σφετέραν πόλυν ἐβούλοντο σημῆναι, ὅση. 
εἴη δύναμιν, καὶ ὑπόμνησιν -ποιήσασϑαι τοῖς τε πρεσβυ- 
τέροις ὧν ἤδεσαν, καὶ τοῖς νεωτέροις ἐξήγησιν ὧν ἄπει- 

ροι ἦσαν" νομίξοντες μᾶλλον ἂν αὐτοὺς ἐκ τῶν λόγων 
πρὸς τὸ ἡσυχάξειν τραπέσϑαν, ἢ πρὸς τὸ πολεμεῖν. 9.10 
προφελϑόντες οὖν τοῖς “ακεδαιμονίοις, ἔφασαν βούλε- 

σϑαι καὶ αὐτὶ ἐς τὸ πλῆϑος αὐτῶν εἰπεῖν, εἴ τι μὴ ἀπο- 

παρόντες ϑβοβείει -- 2 Παριτητέα] δίκαιον εἶναι παριέναι. --- 
8. “Μηδὲν ἀπολογησομένους] ὡς μέγα φρονῶν ὁ ᾿᾿ϑηναῖος οὐδὲ 
ἀπολογεῖται. [ὡς κηδόμενος τῶν «Τακεδαιμονίων.] --- Αἱ πόλεις) οὗ 
σύμμαχοι τῶν «“Ἰακεδαιμονίων. (λ: .4ὐγ.) τ 16, Ζη! ἤναι} τὸ ση- 
μῆναι ᾿Ιακόν" πλὴν τὸ σημᾶναι πλδίονα ἔχει τὴν εὖς τητα. (λείπ. 
107.) -- 7. Ἐκ Τοῖς πρεσβυτέροις] τῶν “Δακεδαιμονίων. (.4ὖγ.) --- 

δχαθρ άβ Ἰδιιάδε Τιθοαρθη, ΜΙ δείῃ. 
Ἐδοῖι, Μοκααα, 1. “Ῥ. 58. 

Αὐτοῖς. Ὁ. αὐτούς. Τάθηι Ι. ἴῃ 
Τά δΥρ. οδα, πη. 

Παριτητέα. Η. παριτέα. Τιδραρ. 
παραιτητέα. 

᾿ἡπολογησομένους. Ιηῃ Α. οἱ Β. 
ἀπολογησαμένους, 588 65. ἃ, σοΥ- 
16. 1. 1110. 1 δοοσιϊδαϊίνο Π1816 

Ἐἴη δύναμιν. συν. δύναμιν εἴη. 
«Καὶ ὑπόμνησιν. Η. οηι. καΐ. 
Ποιήσασϑαι. Οα55. Ατιρ. ῬΑ], 

Τι. ψαϊ. Η, ποιήσεσθαι, ἴῃ Οα55. 
ΤδΠΊ6Π ἃ ἱπίευ νούβ. βουρῖ, Εὰ-- 
ταγυπι ἀδξεπ θυ οἱ ρ᾽] ααθδῖ,οοη- 
Ζεγαὶ 1. ι. Ρ' 150. εἴ Ρ. 275. 

Μᾶλλον ἄν. Ὧν ἱπϑογίαμι 6 
(α55. Ατὑρ. ΟἹ]. Ο, Ἐν Ῥᾷ]. Π.. 

Ἠδούαραὶ Βθῖβε, Ψίά. 1. 1. Ρ. 198. 
Περὶ τοῦ παντός. ἸΝοππι}}} δη- 

16. πᾶθο, 11 ροβδὲ δα ν᾽ γϑι]δηι 
Ῥοπιιπί, Ηρα ῥγαβἔευθπ τι 6556 
εἰοοθπὲ 5Θ πη 5 οαρ 15 γψευΡα 
βουλόμενοι περὶ τοῦ παντὸς 1λό6- 
γοῦυ --- δηλῶσαι. 

Πλείονε ρτο, να. (Η880Ε.}) 
πλέονι Ὠἴο Ξιρρθαϊεαγιιης ΟρΕΪΠὶ 
ΡΥ Ὁ855. Απρ, Ος, Ἐς ΡᾺ]. 1 
γαϊ, Η. Βερ. (0.) οοπίτα ΔΓα 6 
οδρ. 63. δὲ 77., θα βἰ πλοῦ 
οδρ. 70. Ααᾶ. Βᾶττ. ξογιρῖς Ἵ 

᾿Ἐβούλοντο. Τὰ. Μόκαι. ἐβου- 
Ζεύοντο δὰ ταγα. βου]ρίμ. 

Σημῆναι δὶπθ Ὁ ΒΌΡ5οΥ. στϑοῖθ 
ῬΑ]. Ηβδοκ. Ββεκκ. ψι]ρο σημῇ- 
ναι. Οἵ. Βιυιέηλ, αὐς πιαχ. Ρ. 454. 

ναί, Ἀδρ. (6.) οοά. νεῖ. ϑιβρῖι. 
Β85. ἴῃ , ππᾶχβ. “Τὰς. ΒβδοΚ, 
ΒεΚΚ. 

τραπέσϑαι. ΑΥ, Οἢγ. Π8η, τρέ- 
πεσϑαι. Ὑἰπά, τρέπεσϑε. 

᾿Χποκωλύει. Τὰ (455. ΑἸ. Ο, 
Ὦ. 1.,. φποὰ πέαξ οὔεηάαι Τιαἴηο 
ΘοΥπιοηΐ δβϑιιθἔδοϊιπι, ἱπ ΟΥδ6-- 
60 ἰπηθη χθοῖθ ἀϊοίειτ, ΟΕ Βαμα, 
αν. δι ρ4ν Ὡοῖ. 6. ΤΟ ΒΒ ΙᾺΣ 
ναὶ, Ἢ. Β6ρ. (6.) ἀποκωλύῃ. 
ψιῇρο ἀποκωλύοι. ἴῃ ΟΥ̓ οπλη 68 
ἰγθ5 θχϑίδηϊ ΒΟΥΤΡ ΙΥΒ8 5 ῬΥΣΠιασα 
οῃἷπι ἔιιογαὶ ἀποκωλύει; ἀεϊπὰρ 

ΟΧ ξὲ ξαοίιμι ογαῖ ; Οἱ) 80 ἀδηΐαιθ 
Βρτα βογίρίῃπι ἢ. Ορίαϊνιπι 
βοχνατιπΐ Ἡδδοῖ,, οἱ ΒΘΚΚ. 
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ἰχωλύει. 8: οἱ δ᾽ ἐχέλευόν τε ἀφραρμῳ, καὶ. παν 
οἵ ἐπῆρ ὑπυχυκεννν τοιάδε: 

ον ἄξιοί, ἐϊΐσε : τῆς ἀρζῆς διὰ τὴν ἀνδρίαν γι ̓ἦν τοῖὰ Μηδικοῖς. 

κυ -ὄγ Η, μὲν πρἐσβευσίς, ἡμῶν οὐκ ἧς ἀντιλογίαν 
ἡ τοῖς ὑμετέροις ξυμμάχοις ἐγένετο, ἀλλὰ περὶ ὧν ἥ πόλις 
ὅ ἔπεμψεν" αἰσθόμενοι δὲ χαταβοὴν' οὐκ ὀλίγην οὖσαν ἡμῶν, 
παρήλθομεν, οὐ τοῖς ̓ ἐγκλήμασι τῶν πόλεων ἀντεροῦν. 

τες, (οὐ γὰρ, παρὰ δικασταῖς ὑμῖν οὔτε ἡμῶν, οὔτε 'τού- 
τῶν, οἵ λόγοι ἂν γίγνοιντο .) ἀλλ᾽ ὅπως μὴ δαδίως. περὶ 
“μεγάλων πραγμάτων, τοῖς ξυμμάχοις πειϑόμενοι, χεῖρον 

10 βουλεύσησϑε;" καὶ ἅμα βουλόμενοι, ἡερὶ τοῦ παντὸς. λό- 

γου τοῦ ἐξ ἡμᾶς καϑεστῶτος δηλῶσαι, ὡς οὔτε. ἀπεικότως 
ΤΣ ὙᾺΣ ἃ κεχτήμεϑα, ἢ τε πόλις ἡμῶν ἀξία λόγου ἐστίν."“ 

, ̓Παρελϑόντες 1 ἐπελϑόντες ᾿ ἐπὶ ξένων, παρελϑόντες ἐπὶ 
ίων. 

ποτ ον. Ἢ μὲν πρέσβευσις -- ---Ἰ [ἡ στάσις πραγματίπή. τὸ μέλ- 
1ον γὰρ ξητεῖ.] 8. Ταύτην ἐπλάσατο οἰκονομικῶς τὴν δημηγορίαν 
ὁ συγγραφεὺς, χαίρων ταῖς ἀντιϑέτοις δημηγορίαις ἀεί. 8. Ὅτι 
πρέσβευσίς, παταβόησις καὶ καταβοὴ οὗ λέγεται, εἰ μὴ παρὰ. Θοῦπύ- 
δίδη, ἐδίως. “-- ἐμ πρέσβ. ἡμ. οὐχ ἐς ἀντιλογίαν τοῖς ἡμετέρους 
ξυμμάχοις. ἐγέν.] οὐκ ἀρρεὐβεθδαμεν εἷς πὸ ἀντειπεῖν: τοῖς συμμά-' 
χοις ἡμῶν. -- 5. “Καταβοήν) κατηγορίαν." ἐ55 110: “Ἰηλῶσαι, ὡς οὔτε 
᾿ἀπειπότῶς. ΤῸ ᾿ἐσεί οἱ γὰρ κατά τινος στρατεύοντες ἢ ὡς ἀδικού-- 
μενοι τοῦτο ποιοῦσιν, ἢ ὡς; εὐτελοῦς καὶ καταφρονονμένου. τεχνι- 
στὰ δὲ ὁ ̓ ᾿Αϑηναῖος δείανυσιν ἑαυτὸν καὶ δίκαιον, καὶ μέγαν 
"καὶ ὑδές εὐκαταφρόνητον. --- 
τῶν Ἑλλήνων. ἀρχήν. -- 

᾿᾿Ἐχέλευον, Β. ἐπικέλευον. 
ϑν- ἣν ̓Ἐπιέναι. ᾿Οὐάϊοιιηι διιοΐοτέ- 
τα ραγϑηάιπὶ ογαῖ, [8 δβηϊπὶ 
Ὅ55, Αὐτὰρ, ΟἹ. Ῥαϊ. Τὶ. αὶ, Ἡ. 
δ (6.) στ. Β. Ὁ. 1. ἐπ 

ΕἸ6γ. εἃ, 85. πιᾶτρ. ϑ:δρἢ 
αἰρσο παριέναι, αιιοά 5Ξ4η6 ὸ 
τὴ ἀβλ αἰ 5ϑἴπιιπι. νἱά, πᾶ, 

ε ἂν οἵ παριέναι. Ῥοβίδσίιιβ 
οοά. Βᾶ85. Μοβᾳι.. «περιέ- 

ως 568 Ξιρτ. γρ. ἐπιέναι. σα 
οἰϊαπι ἴατα Ηδδοῖ. εἰ ΒΕΚΚ. σϑοθρε- 
τῦπί,. 
6 6ρ.. ὙΧΧΙΠ. Πρέσβευσις. 

Ἰπνὰς. Ῥατῖς. πρεσβεία, ἴῃ ππϑΥδ. 
688. τηδη, τρέσβευσις. Τ)ῖοπ. Η8]. 
Ῥ.᾽794. πρεσ᾽ υσία, 56 σουτῖ- 
δεμπάιϊι5, 1. 1. 1. Ρ. 255. 

ἴαστ! λόγου. 
12. Ἢ κπεκτήμεϑ } ἤγουν "τὴν 

ἀξιέπαινος. --- 

Ὑμετέροις. 55: εχ ἐπιοη δῖ, 
Ἄπὺρ, Ἐ, «Ἀερ. (6.} 1}, τηδυβ, 
δίερῃ. ἡμετέροις. 1π᾿ Απρ. τά-- 

πλθη ὃ 5ρΘΥ ἡ, εἴ Ἰῃ Βερ. ὑμε- 
τέροις ἱπῖ, νετϑβ. Η. ἀμετέροις. 

Αἰσϑόμενοι. ἴαγρ, πλκ τς αἐ- 
σϑανόμενοι. 
Παρήλθϑομεν.  Ἡϊϊο τεύρεχῖε 

56}8:0]. δά 1, ὃο., ἘΧ 4πὸῸ 51ὰ ἀ6- 
Ῥυομηρϑβιῖ δ: ἀ85 1π παδελϑεῖν. 

“ικασταῖς. ΤΑϊοτας δὲ ἴπ Ὁ. 5. 
Υ. 4]. πι8η. 
Ἡμῶν. τὸ ἡμῖν. Τάθην ρϑῖ]ο 

Ῥοϑβῖ ὑμᾶς Ῥτο ἡμᾶς. 
ἬἭ τε. Ο. ἥ τε ἡ, 568 αἰτετιιπι 

ἡ ἀοϊοίαηι. ᾿; 

Ἐστίν. Τα ρον ν δρ μεῖς, (.868: 
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το Ὁ, Καὶ τὰ μὲν πάνυ παλαιὰ τί δεῖ, λέγειν; ὧν ἀκοαὶ 
μᾶλλον λόγων μάρτυρες, ἢ ὄψις. τῶν. ἀκουσομένων, τὰ 
δὲ Μηδικὰ, καὶ ὅσα αὐτοὶ ξύνιατε, εἰ καὶ δί ὄχλου 
μᾶλλον ἔσται ἀεὶ προβαλλομένοις, ἀνάγκη λέγειν. καὶ 
γὰρ ὅτε ἐδρῶμεν, ἐπ’ ὠφελείᾳ ἐκινδυνεύετο, ἧς τοῦ μὲν ὅ 
ἔργου μέρος μετέσχετε, τοῦ δὲ λόγου μὴ παντὸς, εἴ τι 
ὠφελεῖ, στερισκώμεϑα. 8. ῥηθήσεται δὲ οὐ παραιτή- 
ὅεως μᾶλλον ἕνεχα, ἢ μαρτυρίου καὶ δηλώσεως, πρὸς 
οἵαν ὑμῖν πόλιν, μὴ εὖ βουλευομένοις, ὃ ἀγὼν κατα- 
στήσεται. 4. Φαμὲν γὰρ ΜΜαραϑῶνί τε μόνοι προκινδυ- 10 

1. Τὰ πάνυ παλαιά) τὰ κατὰ ᾿Δμαζόνας καὶ Θρῷκας καὶ Ἡρακλεί- 
δὰς φησίν. --- ῶῷ. Τὰ δὲ Μηδικὰ --- ἀεὶ προβαλλομένοις} ἀεὶ γὰρ ἐμε- 
ψαλαύγουν οἱ ᾿Αϑηναῖοι διὰ τὰ ῆηδικά. --- 5. ᾽᾿Ἐκινδυνεύετο) με- 
τὰ κινδύνων ἐπράττετο. --- Τοῦ μὲν ἔργου μέρος μετέσχ.] ἐπειδὴ 
ἕως Ὕῶυκάλης ἐδίωξαν, οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι ἕως Παμφυλίας. (Κασσ. 
“40γ.) -- 6. Μὴ παντός] μὴ παντὸς εἶπε διὰ τὰ τοῦ Κίμωνος ἔργα. τὸ δὲ 
στερισκόμεϑα ἐν ἤϑει ἀναγνωστέον. -- 7. Οὐ παραιτήσεως --- 
ξνεκα ] οὐχὶ ἕνεκα τοῦ αἰτεῖν συγγνώμην φησί. --- 10. Προκινδυνεῦ- 
σαι τῷ βαρβάρῳ] μετὰ κινδύνου μαχέσασϑαι τῷ βαρβάρῳ ἐν α- 

Αὐδ.», φαοᾶ δηΐθ τηδίου θη ἱπέθγ- 
Ῥιποίζοποπι ἴῃ ἤη6 Θχογαὶ! οἱ 56- 

4αεηῖθ Ἰξογα κα γθοϊρί θη τι Ριι- 
Τανήηιι5, 14, ΕΔΥΥ. δουρὲ. ἀϊδ5- 
ὍΥΘΡ. 

9, ᾿ἀκοαί. Νίοκαι. αὲ ἀκοαί. 
Μᾶλλον ἄεδβὶ "., 11. θθδη.,) ὩΔὲ 

1 ΠπηϑΥρ. βουὶρέ. γθο. πΊ81. 
Ὄνψις. 1ῖὰ Οὑε5. Απρ. ΟἹ, Ὁ. 

Ἐς ῬΑ]. νεῖ, Η. Βες. (6.) Ου- 
Ὡ. 1. 1ϑγ. Ὑἰπαᾶ, Γιι5: Ηδδὸῖ,, 
Ψυ]ρο ὄψεις. ὙΙά, 1. 1. Ῥ. 267. 
Τη Μῶόοβαι. ὄψεις, πὶ πιᾶῦδ. γ6ΓῸ 
γρ. ὄψις. ΡΙαταίεπι βουνανῖ ΒΕΕΙ., 

Αὐτοί. Απὶο Οοετερ. αὐτοῖς; 
τὶ τῇ. Ρ., σῃοὰ Θολ]θΡ. 6 (855. 
Ατρ, ῬΩ]. [{, αὶ. Β6ρ. Ου. 41], 
οἱ δ]1]5 ΠΡρυὶβ σουσεχιξ, 9) Τὰ δὲ 
“Μηδικὰ --- προβαλλομένοις. 58|- 
ἀδ5 ἴτ προβάλλεσθαι, «τὶ δἰΐδηι 
αὐτοί, εἰ νϑοτὸ οταῖῖ.“ς ὙΥ 4558. 
Ἑοάεοπι πιοᾶὰο ῬΠμοῖ. Ρ. 532. ἴῃ 

ἀπο Ῥαγ, προςβαλλ., 568 ς 6Υ88. 
Ῥγαθίοσθα αἰβοθρίδϊαυ , νΊγρια 
πΐγαπι ροβὲ ἔσται δ ροξὶ προ- 
βαλλομι. σοἸ]]οσαμάα 511, Ν1α. ποῖ. 

᾿Βφελείᾳ. τα. ὠφελίᾳ. Ν]α, ἀ6 

Αγ. οὐἱέ. δρ. Τητο. Ο. 12. 
᾿Εκινδυνεύετο. Τιαὰγ. Ψιπᾶ, οὲ 

πτδΥρ. ϑίερη. ἐκινδυνεύετε, 
- Ἧς. Ἐ᾿ οἷς. 
Μετέσχετε. 1. κατέσχετε. Ὦ. κα- 

τέσχητε, ἔ 5. ἢ εδ. τηδῃ. 
Τοῦ δὲ λόγου μὴ παντός. ΟἾγ. 

Ρ. μὴ δὲ λόγου μὴ παντός. Ῥδῃη. 
μηδὲ λόγου μή οὐτα τοῦ βιῖιργα μή. 

Στερισκωμεϑα ἃ Οδ55. Αἰιρ. 
1, γαῖ, Βορ. ςοὐ, νεῖ. ϑίβρῃ. 
ψιμά. τὰ. Τι5. οἴ οχ διηθηά, Οὐ. 
δχμρί τα ργὸ νυ]. στερισχύμε- 
ἅ,α. Ἑοπϊαποιίναχα δἐΐατι Πδδοῖκ. 
εἱ Βεικ. σϑοθρϑυμηξ,, 

8. Παῤαιτήσεως. Ὅτ. παραι-- 
ψνέσεως. ῸΝ 

ἱγμῖν. Ἡ. ἡμῖν. ; 
Μὴ εὖ βουλευομένοις. Ο. μὴ 

εὖ βεβουλευμένοις. Ὁ. οὐκ εὖ βου- 
λευομένοις. 

4. Φαμὲν γὰρ --- τῷ βαρβάρῳ. 
Ῥγοΐοσε διιεῖου Πἰρυὶ ἀρ ϑυηϊαχι 
πη ΒΕΚΚ. Απροαα, 1. Ρ. 169., εἴ 
διτα νου προκινδυνεύειν ἰπκῖ- 
ταῖϊ συμ α11], Ψ 1, ποῦ, ,, Τὰ ΟἸ μι. 
ΑἸεχ. ΨἹΙ. ϑίτγομι. Ρ. 626. ρεσρε- 
ταηι ΠΙαραϑωνῖται μόνον προ- 
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γεῦσαι τῷ βαρβάρῳ; καὶ ὅτε τὸ ὕστερον ἦλϑεν;. οὐχ ἵχα- 
νοὶ ὄντες, κατὰ γὴν ἀμύνεσθαι, ἐςβάντες ἐς τὰς “ναῦς 
πανδημεὶ, ἐν Σαλαμῖνι. ξυνναυμαχῆσαι" ὕπερ ἔσχε μὴ 
κατὰ πόλεις αὐτὸν ἐπιπλέοντα τὴν Πελοπόννησον πορ- 

δϑεῖν, ἀδυνάτων ὄντων πρὸς ναῦς πολλὲς ἀλλήλοις 

ἐπιβοηθεῖν. 5. τεκμήριον δὲ «μέγιστον αὐτὸς ἐποίησε" 
ψικηϑεὶς γὰρ ταῖς ναυσὶν, ο κξτι αὐτῷ ὁμοίας οὔ- 

σης τῆς δον; κατὰ τ ΠΝ τ άξογε τοῦ στρατοῦ 

ἀνεχώρησε. " ᾿ ἱ 
τ ΠΑ Ὑπὸ σφῶν γὰρ τότε ἀνθ ἤει τὴν Ἑμάδα.).. 

0ῳ"...οδ΄ς.. Τοιούτου μέντοι. ξυμβάντος τούτου, καὶ σα- 
φῶς δηλωϑέντος ὅ ὅτε ἐν ταῖς ναυσὶ τῶν “Ἑλλήνων τὰ πρά- 
ἼἽματα ἐγένετο, τρία τὰ ὠφελιμώτατα ἐς αὐτὸ παρεσχύ- 
μεθα, ἀριϑμόν τε νεῶν πλεῖστον, καὶ ἄνδρα στρατηγὸν 

ξυνετώτατον, καὶ προϑυμίαν ἀοκνοτάτην᾽ ναῦς μέν γε 
τδὲς τὰς τετρακοσίας ὀλίγῳ ἐλάσσους [τῶν] δύο μοιρῶν" 

ΠΌΑΝ (1. Αὐγ. “τ Ἐξ “Μόνοι προκινδυνεῦσα!] πρὸ τῆς Ἑλλάδος 
κινδυνεῦσαι. τοὺς δὲ Πλαταιεῖς εἴασεν, ὅτε ὕστερον παρεγένον- 
το. 3: Πανδημεί} καὶ γέροντες καὶ νέοι. --- [Ἐσχεν ἐπέσχε, διε- 
κωλ (λ. Κασσ. 40γ.) -- ὃ. Τῷ ἐμὰν τοῦ στρατοῦ] λαβὼν τὸ 
πλέον τοῦ στρατοῦ. (λ. “40γ.) 

οὗ΄. Τοιούτου) ϑαυμαστιπῶς τοῦτό ̓ φησίν. -- :΄11. Ἔν ταῖς 
[αι -- ἐγένετο] ἤγουν ἡ βοήϑεια τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων ἐν 
ταῖς ναυσὶν ἦν. ἕω» 40γ. -- 18. ᾿Δριϑμόν τε νεῶν] ταῦτα πάντα παρ᾽ 
Ἡροδότῳ κεῖται κατὰ διέξοδον. (λ. 4407.) --- 15. ““20ὁ μοιρῶν) ἀντὶ 
τοῦ τὸ δίρονφον, ὅ᾽ ἐστι διακόσιαι ἑξήκοντα. ἦσαν γὰρ αἱ πᾶσαι 

κινδυνεῦσαι, ται ΡῬΙῸ τε, οὐ 
οΡνΐο, ϑυ!ατρίο 101 πο νϑηϊὲ 
ἴπ πιθηΐθμι Ἰοοιι5 Ἔθιιον ἀἰ 5, » 
χουν τὸ 

Τὸ ὅστερον. Τό οτὰ. 6]. 

᾿ ̓̓μύνεσϑαι. σ. ἀμύνασϑαι, ες 

ἃ, “ἀφοῦ, 
φὰ ᾿ς Ἐρβάντες ἐς τὰς ναῦς. ΟΣ. ΠΡ. 
ἂς οοῃείταοξ. νΈγΡ. ἀρι Ηθ πα. 

᾿ ἀδ επιοπα, ταὶ, Οτ. Οὐ. Ρ. 566., 
ἱ κἴατίπι ναυμαχῆσαι παρεῖ, 

αὐμαχῆσαι. Βιορ. Οτ. 64. 
Βδν, ἔραν 

πρνα, ν. εξ. (6. 
Η. γαῖ. τήν τὲ Πελ. 
Ἄν, «ποι βθηδιι5 γθχυΐτξ (σιέτετη 

ποπ ροίμέδεεπέ, μεν » 16- 

" 

βεϊειιξιτα 6 855. Αἰ. ΟἹ. Ο, Ἐ᾿ 
(ἰπ σᾷο ἀε]οθίιπ) ΡΔ]. 1, νΐ. 
Ἡ. Β6ρ. ἃ ρυύ. πιϑδῆ., (ῃμαπὶ ἀρ θ 
Εὐγαβιιπλ) ΟΥ. νἱπὰ. τη. Ὁ. ΑΥ΄,, 
ΟἾγ. Ῥδη. Ηάδοκ. Βεκκ, 

5. Νικηϑείς. Β45. οἀ. κινηθείς. 
Ψ ντα ἔγθαιιθηϑβ. ὙἹᾺ. ς, 60, ἔπι. 

Οδ8ρ. ΕΧΧΙΨ, Ξυμβάντος τού- 
του. τὰ ΒΕ, εχ Οα55.. Αἥὔρ. Ος 
ῬΑ]. Ἀι 65. 1τ0 ὕαε. Ἡ. Βορ. (6.) 
Ρτο τούτου ξυμβάντος, 4μοὰ νῺ]-- 
80 (θὁι δρ. Ηβ801)) Δορίξον. 
έν γε. Ὁ. 1. μέντοι γε. Αἴ 

νἱὰ. ποῖ, δὲ 1, 40. 
ἜΑ τα ρες ας νἱπα. Ατ. ΟἿ, 
Ρ. τριακοσίας. Μία, ποῖ. 

ὧν. Αὐτὶου]αη ἱρυίουδηξ 
ἐδς Αυρ. ΟἹ. 6. Ε΄ ῬᾺ]. αι." 



908 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΆΑΦΗΣ 4. 

Θεμιστοχλέα δὲ ἄρχοντα, ὃς. αἰτιώτατος ἐν τῷ στενῷ 
ψαυμαχῆσωι, ἐγένετο" (ὅπερ σαφέστατα ἔσωσε τὰ πράγμα- 
τὰ, καὶ αὐτοὶ διὰ τοῦτο δὴ μάλιστα ἐτιμήσατε ἄνδρα 
ξένον τῶν ὡς ὑμᾶς ἐλθόντων.) 2. προθυμίαν δὲ καὶ 
πολὺ τολμηροτάτην ἐδείξαμεν, οἵ γε, ἐπειδὴ ἡμῖν κατὰ ὅ 
γῆν οὐδεὶς ἐβοήϑει, τῶν ἄλλων ἤδη μέχρι ἡμῶν δουλεῦ- 
ὄντων, ἠξιώσαμεν, ἐκλιπόντες τὴν πόλιν, καὶ τὰ οἰκεῖα 

διαφϑείραντες, μηδ᾽ ὡς τὸ τῶν περιλοίπων ξυμμάχων 
κοινὸν προλιπεῖν, μηδὲ σχεδασϑέντες ἀχρεῖοι αὐτοῖς γε: 
νέσϑαι, ἀλλ ἐρβάντες ἐς τὰς ναῦς, κινδυνεῦσαι, καὶ μὴ 10 

ὀργισθῆναι ὃ ὅτι ἡμῖν οὐ πφοετιμωρήσᾶτε, 8. ὥςτε φαμὲν 
οὐχ ἧσσον αὐτοὶ ὠφελῆσαι ὑμᾶς, ἢ τυχεῖν τούτου. ὑμεῖς. 

τετρακόσιαι, κατὰ δὲ ἄλλους ὁ τετραχύσιαι Ἶ ὀγδοήκοντα. τοῦτο 
οὖν λέγει; ὅτι αὐτοὶ ἡμεῖς τὸ ᾿δίμοιρον δεδώκαμεν. --- 1. Ἐν τῷ 
στενῷ) ἐν τῇ Σαλαμῖνε. --- 6, Τῶν ἄλλων ἤδη μέχρι ἡμῶν] ἽΤακε- 
δόνων, Θεσσαλῶν, “οχρῶν, Βοιωτῶν, Φωκέων" μέχρι τῆς πόλεως 
ἡμῶν. --- 7. Ἠξιώσαμεν] ἐξιῶν ἐκρίναμεν. (4ὐγ. Βασ.Ὶ --- 8. “1ια- 
φϑείραντες] τὸ διαφϑείραντες τινές φασι τὸ διαφϑαρῆναι ἐάσαν- 
τες ἄλλοι δὲ παριστοροῦσιν ὅτι αὐτοὶ οἱ ᾿Δϑηναῖοι, αὐτοχειρὶ τὴν 
σ“τόλιν κατέβαλον. ἵνα μὴ ἔχῃ αὐτῇ ὁ βάρβαρος ὡς ὁρμητηρίῳ χρῆ- 
σϑαι πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἄλλως: τὰ οἰκεῖα διαφϑείραντες ἐπὶ 
τῆς πόλεως εἴληπται, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν σκευῶν τῶν ἐν ταῖς οἰκίαις καὶ 
τῆς ἄλλης περιουσίας, ἣν οὐκ ἦν δυνατὸν ὑπεκϑέσϑαι, οὔτε ἐν 
ταῖς ναυσὶ φέρειν. τάχα δὲ καὶ ἐπὶ κυνῶν "αὶ βοσκημάτων τοῦτο 
συννοηϑῆναι δύναται. -- Μηηδ᾽ ὥς] μῃδ᾽ οὕτως, “ποιητικῶς. (40γ. 
Βασ.) --- 9. Προλιπεῖν) μὴ προλιπεῖν ἠξιώσαμεν, ἀλλὰ βοηϑῆσαι. --- 
“Σκεδασϑέντες) εἰς ἄλλας χώρας. --- Αὐτοῖς} τοῖς συμμάχοις φη- 
σίν. --- 10. .Καὶ μὴ ὀργισθῆναι ἀπὸ ποινοῦ, ἠξιώσαμεν, [ἀλλὰ 
βοηϑεῖν ὑμῖν τοῖς “ακεδαιμονίοις. (λ. Κασσ. 4ὐν. }] -- -19. “Ὑμεῖς 

Η. Ἀορ. (6.) οοἄ. Β45. ιϑιν, Εἰ. 
Ὑτμα. ΒεΙκ, Τπθηξιν Ἰοοὶ 1, το 4. 
11, το. 47. 0 Ηδββϑοκ. πιθηχογδιΐ. 

ἣ ΖΣαφέστατα. (855. Απρ. σαφῶς, 
ξοτξαϑείς ΘΧ π]0 σΑΡ 1115. 

᾿ Καὶ αὐτοὶ διὰ τοῦτο δὴ μάλι- 
στὰ ἐτιμήσατε. Ῥγδαθθαηΐθ ὕ 8]  κο- 
ΠΔΥΟ δὰ Ηετοάοί. Ρ. 677. [τᾶ 
ΒΟΥ ρβίπιι5 6 Οδ55, Ῥα]. 11. Η. 
ΒἈερ. (6.) Ὁ. 1. (οπεθαϊπηξ οἰ- 
ἴδηι Απρ. ει Ἐ᾿, Πϊδὶ αιιοᾶ (δἴσας 
Ἠδϑοῖς.) αὐτόν βϑυύνϑηΐ, 6]., 
δέγτο δή 5οΥἹ]οῖ:, οἱ Ε᾽ ̓ συ ἴᾶ- 
ταθῖ Ροϑβὲ ἐτιμήσατε ΤΘροις μά- 
λιστα δὴ αὐγὴ ταβιζϑ. Οτ. αὐτοί 
8 ΡΥ. πιδη. ψπρο καὶ αὐτὸν διὰ 

τοῦτο ὑμεῖς ἐτιμήσατε μάλιστα 
δή. γαῖ. καὶ αὐτὸν διὰ τοῦτο δὴ 
μάλιστα, ὑμεὶς ἐτιμήσατε. ΒΕ κου. 
καὶ αὐτὸν διὰ τοῦτο ὑμεῖς δὴ μάλ. 
ἐτιμ., εβϑα ἴθηλθύθ 1116 δ ορεϊπιῖ5 
οος τϑοσάθηβ. Ααα, Κυᾶρ. 1. 1. 
- να ἀτραδθα ΤᾺ 

᾿ “ὡς ὑμᾶς. Αγ. εἰς ὑμᾶς. 
κα Τολμηροτάτην. Οοὐά, Βᾶ8. 

ἴῃ πλαΥρ, τολμηροτέραν. 
᾿Εβοήϑει. Η. ἐβοήϑη. 
Αὑὐυτοῖς γενέσϑαι. Βορ. (6) Η. 

γενέσϑαι αὐτοῖς. , 

Προετιμωρήσατε. Ὦ. προτετι- 
μωρήσατε. 

8. Αὐτοί ἴχ Ἢ. 5. ν. 



ΚΕΦ. οδ΄. οἕ. ΛΟΙῸΣ, ΘΗΝΑΙΩΝ, 

μὲν γὰρ ἀπό ἀὐδὐνλον. ἰδομκῤλοὼν.; καὶ ἐπὶ τῷ τὸ 
λοιπὸν νέμεσθαι, ἐπειδὴ ἐδείσατε ὑπὲρ ὑμῶν καὶ οὐχ 
ἡμῶν τὸ πλέον, ἐβοηϑήσατε" (ὅτε γοῦν ἦμεν ἔτι σῶοι, 
οὐ παρεγένεσϑε") ἡμεῖς δὲ ἀπό τε τῆς οὐχ οὔσης ἔτι. ὁρ: 

ὅ μώμενοι εἰκαὶ ὑπὲρ τῆς ἔν βραχείᾳ ἐλπίδι οὔσης κινδυ- 
νεύοντες, ξυνεσώσαμεν ὑμᾶς τε τὸ μέρος», καὶ ἡμᾶς αὐ- 
τούς, “4. εἰ δὲ προρςεχωρήσαμεν πρότερον τῷ «Μήδῳ, δεί- 
ὅαντες, ὥςπερ καὶ ἄλλοι... περὶ τῇ χώρᾳ, ἢ μὴ ἐτολμήσα- 
μὲν. ὕστερον ἐρβῆναι. ἐς τὰς ναῦς, ὡς ; διεφθαρμένοι, οὐ- 

10 δὲν ἂν ἔτι ἔδει ὑμᾶς, μὴ ἔχοντας. ναῦς ἱκανὰς, ναυμᾶ- 
γρίιιο. ἀλλὰ καϑ' ἡσυχίαν ἂν αὐτῷ ὌΜ0Ν τὰ μεόννα 

τὰ ἡ ἐβούλετο.“ 

( Ὅτι καὶ δικαίως ἔλαβον τὴν ἀρχὴν καὶ γατηναγκάσθησαν αὐδὴν 
παν ᾿ς ἐπὶ τοσοῦτον ᾿πδοαγαλ εἶν: Ὶ 

οε΄. ».Ζ4ρ᾽ ἄξιοί ἐσμεν, ὦ “ακεδαιμόνιοι, καὶ προϑυ- 

999 

μὲν γάρ --ὉΔ κατασῃευὴ τοῦ νοήματος. --- 1. Τὸ λοιπόν] χρόνου. ᾷ 
Α4ὐγ.) --- 4. Οὐ. πὰρεγένεσϑ ε] εἰς βοήϑειαν. (1. Αγ.) -- ἘΣ Οὐκ 
ζδόπεὶ διεφϑαρμένης. (Κασό.) --- Οὐκ οὔσης ἔτ] οὐκ οὔσης τῆς 
πόλεως, ἐν βραχείᾳ ἐλπίδι αἱ τριήρεις, ἢ τὰ σώματα τῶν ἀυϑρώ- 
πων. ε 7. Προςεχωρήσαμευ) οἱ ᾿Αϑηναῖοι προφήλϑομεν. - 8. 4λ- 
λοι οἱ Θηβαῖοι δηλονότι. (λ. 410γ:) -- Περὶ τῇ χώρᾳ ἑξαυτῶν 
δηλονότι. (λ. .4ὐγ.). -- “Μὴ -- ἐςρβῆναι ἐς τὰς ναῦς] ἀλλὰ μετανα- 
στῆναι εἰς ἄλλην. χώραν, ὡς ἀπόλιδες. --΄ 9. Οὐδὲν ἂν ἔτι ἔδει ---Ἰ 
τὸ ἕ ΠΕΣ οὐδὲν ἂν ἔδει ὑμᾶς τοὺς “Πακεδαιμονίους ναυμαχεῖν. (1: 
“40υγὴ --- 10. “Μὴ ἔχοντας ναῦς ἱκανάς] δέχα γὰρ εἶχον μόνας ναῦς. 
--ιἰ. ̓ Καϑ' ἢ συχίαν] ἄμαχητί. --- Προεχώρησεὶ προςῆλϑε.. Ἃ. 4ὐγ) 

᾿ δ οἵ. ἀφ ἄξιοί ἐσμεν --- ---Ἴ ἐν ἐρωτήσει" ἄρα, φησὶν, ἄξιοέ 

᾿Ἐχκὶ τῷ τὸ λοιπόν. τό 5. ν: Μοραψᾶ. Ατ, Ομγ. θη,» ἔδεὶ 
646, τον Ο., Ὁ 4]. τάδ. ἦτ 46. 
γᾶν, Τὰς 
Ἐϑείσατε Ῥοοὶ μᾶηο νοσδηι ἴῃ 

Αὐ Ῥριμβο νίγδα]ᾶ, ἤτιδ6 νᾺ]- 
δὸ ὁ ἀηις »ἐβοηθήσαξε:ρονίτατ. 

Σώοϊ. ῬΑ]. σῷοι, αἱ ὑεῖ: 
εν 

" ἀ6 τ᾽ Ξιῖ βου, ἀδ Ατέ. 
δῆς, ο.. 12. “Ὁ 

ε, Ὁ. παρεγένεσθαι 
Ἢ ἂϊ θα. τῆ. ᾿ 

ν ἴῃ ΠΝ 8 ἨΪΘῚ, ΕΟ, 

Σιν ῬΥΪοτς νοοάβ. ς 

οὐἱτ, 8Ρ. 

μὴ τ 
90; 

ἴφ ὭΣ ( 

μα ἐβληηδιν Ῥ: Τ. καὶ 
μ 
ἘΝ Ν Ὁτ. ἢ. 1. Ταῦτ. Ε.. 

΄ 

ἔτι. Ἵπ Ὁ; ἔτι 5. ν. οδᾶ, ἤδη, πὲ 
ν᾽ άἀδίην, ἡ 

ΠΠροεγώρησε. Β65. (6.) αι. 
αὐγκεχωύησες, 

Ἧι. ΟΥ. οἷ. 6. ὡς. Ὦ. ᾧ, εὲ 
πη τηϑΥδ. ἃ]. τηδη. γῆν 

σλρ. ΠΑ͂ΧΥ. Ἶ49᾽ ἄξιοί ἐσμεν. 
,» ΠοΥίπορ. 1. Π, περὶ᾿ ἰδεῶν Γι 
8. ὃ ΠΊΈΠΔΟΥΤΔ, τὸ Ραΐο, ἄρα ἄξιοΐ 
δοχοῦμεν ὑμῖν, ὦ Δαλεδι; δὲ 
ἡπιοτ' δχοπιρ] ἃ βαρύτητος οτγαῖϊο: 
ΠΪβ5 ροηϊῖ. ( ὈΌΚ. Μίαῖ6 Βοπθ- 
ἀἴοίας σομτοἵξ ἀρ’ ἀνάξιοί ἐσμεν: 
ἦρα Ὀϊο ε5ὲ ποηπέ. οἵ, ΗοΥῃι. κ«ἁ 
ΝΡ. Ρ. 825. ᾿ 
Κα προθυμίας. ἃ Ὁ. οηΐ. καί 

οἱ Θχμῖθθηξ τῆς προϑ-. 
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μίας ἕνεκα τῆς τότε, καὶ [ γνώμης] ξυνέσεως;. ι'ἀρχῆς γε, 
ἧς. ἔχομεν γτοῖρ. Ἕμησι, μὴ οὕτως ἄγαν. ἐπιφϑόνως. δια- 
κεῖσϑαι.. 9. “καὶ γὰρ αὐτὴν τήνδε ἐλάβομεν οὐ βιασάμε. 
νου, ἀλλ ὑμῶν μὲν οὐκ ἐθελησάντων παραμεῖναι πρὸς. 
τὰ ὑπόλοιπα τοῦ βαρβάρου, ἡμῖν δὲ προςελϑόντων τῶν 8 

ξυμμάχων, καὶ αὐτῶν δεηϑέντων ἡγεμόνας καταστῆναι. 
ὃ. ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἔργου κατηναγκάσϑημεν τὸ πρῶτον 
προαγαγεῖν αὐτὴν ἐς τόδε, μάλιστα μὲν ὑπὸ δέους, ἔπει- 
τα δὲ καὶ τιμῆς, ὕστερον καὶ ὠφελείας. 4. καὶ οὐκ ἄσφα- 
λὲς ἔτι ἐδόκεν εἶναι, τοῖς πολλοῖς ἀπηχϑημένους, καί τι- 10 
ψων καὶ ἤδη ἀποστάντων κατεστραμμένων, ὑμῶν τε ἡμῖν 
οὐχέτι ὁμοίως φίλψαι ἀλλ ὑπόπτων καὶ. γυναρἐμῥημεν 

ἔσμεν ἕνεκα τῆς ἀρετῆς ἡμῶν μὴ ἀδυλην ξς τῆς ἀρχῆς; -- 
1. Γνώμης ξυνέσεως] ἤγουν προαιρέσεως. (λ. Α4ὐγ.) -- 4. Πρὸς τὰ 
ὑπόλοιπα τοῦ βαρβάρου) πρὸς τὴν ὑπολειφϑεῖσαν μάχην. ξως γὰρ 
Μυκάλης μόνον ἦλϑον οἱ “Μακεδαιμόνιοι- -- 7. Ἐξ αὐτοῦ δὲ τηῦ 
ἔργου] ἐκ τῆς φύσεως αὐτῆς τοῦ πράγματος" λέγει δὲ τῆς ἀρχῆς" 
ὁ γὰρ ἄρχων ἀεὶ μισεῖται. Ἐπεὶ δὲ Ὑπὸ δέους} τοῦ βαρβάρου, ἢ 
τῶν κακῶς παϑόντων ἐν τῇ ἀρχῇ ὑπηκόων, ἘΤᾺ ἢ Καὶ ὠφελείας] τοῦ 
φύρου δηλονότι. --- 10. Καί τινων καὶ ἤδη ἀποστ. πατεστρ.] ταοῦ- 
τα διηγεῖται ἐν τῇ πεντηκπκονταετηρίδι. --- 19. Ζιαφόρων) ἐχϑρῶν 

΄ 

͵ Ἰηϊεγρυθίδιιν : 

Τνώμης ξυνέσεως. ΟἹ. γνώμης 
καὶ ξυνέσεως. Ἐκίδῃν ἴῃ Ο. καί 
Τηιου]θοίιιπι, 56 ἀεδίπάᾶε θυβϑιιη. 
1η Ο. γνώμης 5. ν. ἃ]. πιδη. Υ α1- 
14: εἰ ῥγιρμεπεϊας 5ταῖΐα. ΘιΡ 
5115 ΘΟ ΠΊ ΠῚ ποπλθ γνώμης, 
410 8} ἱπέθυργβίβ 5᾽ ΘΠ σατὶ ρο- 
τι, 1π 1 6 1118] 1Ππ64 ρα τ θὴβ. ἐοπ- 
ἀπ έμπν ἀβ αιιο ν]ὰ, σαρ. ρζδβο. 
ΟἿ. δἰΐαπι 56 Π0]. οἱ Ηεΐϊπι. 

᾿Δρχῆς γε. Γεϊαπίαπι ἱπ ρτανὴβ 
Ἡρυῖ5 Μόοβαιι, ΑΥ. Οἰιγ, ΤΠ) 8. ". 
Τάθηι ἐϑ πε πθο6558 ὁϑὲ Ἰθρουί 
ΝΕ] φιιαταν!5 ραγ ἘΠ σα ]απὶ ἴθ ποτγα- 
χῖπὶ Θ0}|0]. δὲ 11. Ηἰς δπΐπι 

-- ἀϊσπὲ --- φμΐ 
Ῥτίπείρατα, φιέεγη ΡΥ δα μ Ροίία- 
γπΓ πιοτὶ ία πμΐέπ Οταξοῖς ἴπ- 
υἱάο5ο. γυ]ραῖα βοΥυϊρίαγα, απ 
βούναηΐ ορὶϊπιΐ ΠΡ], οδὲ ἀρχῆς 
τε. Γέ εἴίαυη Ηδδοκ. δἱ Βε ες, χο- 
οθρουππῖ, ΨΙ4, τρί. 
., Ἤς ἔχομεν. Τ8π. ἴῃ Ὠιᾶγρ. ἣν 
ἔχ. ; : 

Οὕτως. Μοϑβαα, ὄ ὄντως. 
2. Καὶ γάρ. Εν οτι. καί. 
Τήνδε ἐλάβομεν. Ὅα55. Αὐρ. 

σ. Ρᾳ]. 6. Η. τήνδ᾽ ἐλ. » Τήνδε 
ἐϊδηΐ Ἰοϊηὶ ἃ αὐτήν ῬΟΙΥ 1 5516 Υ 
ξοτξθπιθηῖ;16 οτοῖς ιοΤ μου ἀϊὰς 
ἃ Ργοποποέ τήνδε δἰ ἤὩοἢ τῆν, τς 
ΟΑΠ,. 
Τοῦ ἔπ βδος Οτ. τῶν βαρ- 
ἄρων- 
Η Ἔπειτα δέ. 4ὲ ἄξεκε ΟΥ. 

1. Τιδιτ, Αα. ΟἸἰτ. Ὅδη. Ρ., ΡῈῚ 
868 Τϑοῖθ, Ἷ" 

᾿Ωφελείας.. τι. ὠφελίας... οἱ ἴα 
ἔρογβ σομπβίδηξοσ. Ὑ1ά, ἀθ Ατί, 
ΟΥΕ, ἀρ. Ὑπμς. 6. 12. 

4, ̓ Εδόκει εἶναι. ι εἶναι ἰλό- 
κει. Αἱ νὰ, Κυΐρ. 1.1, »- 266. 

Καὶ ἤδη. Ἐ. οπι. καί, Ώ. καὶ 
δὴ οὖ εἴπη] “ἢ; 5... 6Δ, ὨΊ8Ώ. Ἷ 
“Ὑμῶν τε ἡμῖν. ΡΆ]. ΕΗ,’ ὑμῶν 

τε. ὑμῖν. ΟἸν, ὑμῶν. τε καὶ ἡμῖν. 
Οὐκέτι. Τιαυγ. τε. 
Φίλων Οτ. ἀάϊι ὄντων. 
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τῶν, ᾿ἀνέντας κινδυνεύειν. καὶ γὰρ ἂν αἵ ἀποστάσεις 
πρὸς ὑμᾶς ἐγίγνοντο. 5. πᾶσι δὲ ἀνεπίφϑονον, τὰ ξυμ- 
φέροντα τῶν μεγίστων πέρυ κινδύνων εὖ τίϑεσθαι.ς ο. 

ὕϑενο οὔτε παρὰ τοὺς 'τρόπους τοὺς Λακεδαϊμονίων οὔτε κΝ ἢ τὴν 
δος ' ἀνϑρωπείαν φύσιν ἔδρασαν.) 

αν οδ΄. 5») Ὑμεῖς γοῦν, ὦὧ ““ακεδαιμόνιοι, τὰς Ὁ τῇ Πε- 
5 ῥοόμησθ πόλεις ἐπὶ τὸ ὑμῖν ὠφέλιμον: καταστησάμενοι 
ἐξηγεῖσϑε" καὶ εἰ τότε, ὑπομείναντες διαπαντὸς, ἀπήχϑη- 

᾿ σϑε- ἐν τῇ ἡγεμονίᾳ, ὥςπερ ἡμεῖς, εὖ ἴσμεν μὴ ἂν ἣσ- 
σον ὑμᾶς λυπηροὺς “γενομένους τοῖς ξυμμάχοις, καὶ ἀνα- 
γχασϑέντας ἂν ἢ ἄρχειν ἐγχρατῶς, ἢ αὐτοὺς κινδυνεύειν: 

10 2: οὕτως οὐδ᾽ ἡμεῖς ϑαυμαστὸν οὐδὲν πεποιήκαμεν, οὐδ᾽ 
ἄπο τοῦ ἀνθρωπείου τρόπου, εἰ ἀρχήν τε διδομένην ἐδε- 
ξάμεϑα, καὶ ταύτην μὴ ἀνεῖμεν, ὑπὸ τῶν μεγίστων νι- 

(. Κασσ. 4ὐγὴ “π|ν.1: ᾿ἀνέντας) ἀπολύσαντας. -- Καὶ γὰρ ἂν «ἢ 
ἀποστάσεις πρὸς ὑμᾶς͵ ἐγίγνοντο ἢ καὶ οὐκ ἂν ,Ἰλευϑέρωντο" ὥςτε 
οὔκ ἠδίκουν. -- 2. ᾿Ανεπίφϑονου) ἄμεμπτον, ἄψογον. (4ὐγ. Βασ.) 
-- 8.. Τῶν μεγίστων πέρι]. ταὐτὸν εἰπεὶν ἀν τοῦ, ἵνα μὴ ἐμπέσῃ 
εἰς “μεγίστους κινδύνους. - Εὖ τίϑεσϑαι) καλῶς οἰκονομεῖν. 

ν᾽ νοσ΄. Ὑμεῖς γοῦν στ 5 Νὰ τὸ ἐγκαλούμενον τοῖς ᾿Αϑηναίοις, τὸ 
. δουλώσασϑαι τοὺς συμμάχους, ἀνϑυποφέρει τοῖς “ακπεδαιμονίοις " 

ηγεῖσϑαι. γὰρ λέγει καὶ αὐτοὺς κατὰ τὸ αὐτοῖς ὠφέλεμον. -- 
.5.. Ἐπὶ τὸ ὑμῖν ὠφέλιμον] τὴν ὀλιγαρχίαν, [αὐτοῖς φησὶν ὠφέλι-- 
μον. (2. Αὐγ. }] -- 6. Τότε] ἀπὸ τῆς Μυκάλης δηλονότι. -- ᾿ἡπή- 
ἀϑευϑε] οἱ ὁ χὰς ἄρχοσειρ, μισοῦνται" φιλελεύϑερον γὰρ τὸ ἀνϑρώ- 
πίνον. --- 9. ̓ Εγκρατώς) ἰσχυρῶς. --- 11. “1: αδιδομένην) κατὰ δια- 

; δοχὴν διδομένην. (1.) - 12. ᾿ἀνεῖμεν) ἐλαττοῦμεν, "" [ἀφίεμεν. (Γ.}} 

ὯΝ Πέρι. 116 σοηδίδηξευ ΠΡΥὶ 
δου]ριϊ οἱ δᾶλι), Οομϑβίαξ Δ]105 ἴπ 
εἰμδπιοῦΐ Ἰοοῖβ ροϊϊι5 περί βοσί- 
Ῥεσγε. νἱά. εσπι. ἀβ δπχεν, ταῦ. 
Οτ. ΟΥ. Ρ. 1ο9. ὙΒίουβομ. Οὐ. 
9. 2795 9. 8]. Βρχα Ὶ, 52. ποβἱρεὶ 
᾿αδοθητείίι πτοϊανίπιτς, Η, παρα, 
Ἄνα αἱ, πιϑῃ, γρ. περί. ᾿ 
᾿ Τίϑεσϑαι. γαῖ. πείϑεσθαι. 
ΟΡ. 1 . Τὸ ὑμῖν ὠφέλι- 

᾿ὅδρον Ἕ. ΟἾγ. Πδη. Β. τιᾶτᾷ. μον. 
δίερῃ. πὸ τὸ ὑμῶν ὁ γε 
ἀπίαθηοῦ ἐηγήσδε, 
ἢ ἡμῇ - κά, Απρ. Τί, 
Και εξ. εἴ οχ. Θήἤϊεηάδί. ΟΥ̓. 
ΨαΙρο: ᾿«ποὰ τετηριιβ 
56 Ρ]115 ἴῃ Βδο 
βἰχμοίητα ἰοῆρα διαὶ 5, π6- 

4π ἰδπῖθη ΠΌς βρουπιθηᾶιπα,, 
«ᾳιοὰ Ηδδοκ, εἰ ΒΕΚΚ. τοϑιξι 6 
ταηΐ, 
μέν, ΜΝ 7 ἡγεμονίᾳ. Ὦ. ἂν τὰ ἡγε- 

ἡβαριφατῶνν. Ε΄. ἐγκρατῶν. 
12. Ἄπο τοῦ ἀνθρωπείου. Οτ. 
ἀπὸ τοῦ ἀνϑρωπίνου. Μα]9. ἢ8 
ἀνϑρώπειος εἰ ἀνθρώπινος ͵ νὰ. 
δὰ 1, 22. ποῖ., ἀθ᾽ ἄπο τρόπου 
οἵ, ὁ μαθῖεν, Μεΐειε. οὐΐτε. Ρ. 51- 
οἱ βοχῖρι. ἀἴβουερ. βιρτα δὰ 1,7. 
“Τιδομένην ΡΥὸ νυ]. διαδιδο- 
ἕνην ΧΕΙ αΐπιι8 6 Ὅδ:8. Αυ δ: 

6. Ε, ῬΑ]. 11. νας. Η. μος. (6.) 
18 αν, 1, Β. αὐ. ΟἾγ. Π8:. Β. πιατϑ. 
διερὶ. Ηδαοῖκ. Βεκκ. Ὑἱὰ, ποῖ," 

᾿ἀνεῖμεν. Θα55. τ. Ὁ. Ἐν Ο. 
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χκηϑέντες , τιμῆς, καὶ δέους, καὶ ὠφελείας" οὐδ᾽ αὖ πρῶ- 

τοι τοῦ τοιούτου ὑπάρξαντες, ἀλλ ἀεὶ καϑεστῶτος, τὸν ἥσ- 

σὼ ὑπὸ τοῦ δυνατωτέρου κατείργεσϑαι" ἄξιοί τε ἅμα νο- 
μίξοντες εἶναι, καὶ ὑμῖν δοχοῦντες, μέχρι οὗ τὰ ξυμφέ- 
ροντὰ λογιξόμενόι, τῷ δικαίῳ λόγῳ νῦν χρῆσϑε" ὃν οὐ- ὅ 
δείς πῶ, παρατυχὸν ἰσχύϊ τι κτήσασϑαι, προϑεὶς, τοῦ ᾽ ῆ ᾽ ᾽ 

Α ͵ ΕῚ] 5 , ΄ ᾿ - ΒΩ Ἢ 

μὴ πλέον ἔχειν ἀπετράπετο. 8. ἐπαινεῖσθαί τε ἄξιοι οἵ- 

τινὲς χρησάμενον τῇ , ἀνθρωπείᾳ φύσει ὥςτε ἑτέρων ἄρ- 
χεῖν, δικαιότεροι ἢ κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν δύναμιν φῇ 

δ 
Ξ. Τοῦ τοιούτου] τοῦ. ἄρχειν δηλονότι, --- Καϑεστῶτορ) νομίμου 
ὄντος, νομιξομένου. (Κασσ. 4ὑγ. Γ. Βασι) -- 8. Κατείργεσϑαι) κα- 
τέχεσϑαι, ἄρχεσθαι; δουλοῦσθαι. - "δξιοί τε ἅμα] ὁ νοῦς τῶν 
λεγομένων, ἄξιοι τοῦ ἄρχειν καὶ ὑμῖν αὐτοῖς ἐδοκοῦμεν, μέχρις 
οὗ τὰ συμφέροντα “λογιξόμενοι νῦν, ̓ τουτέστιν, ἐν τῷ προλαβόντιε 
χρόνῳ, νῦν, ἐν τῷ ἐνεστῶτι χρόνῳ, τῷ δικαίῳ λόγῳ χρῆσϑε; τῷ 
τῆς ἐλευϑερίας τῶν Ἑλλήνων. δηλονότι, Ἀρίνοντες δίκαιον ὑπάρ- 
χειν νῦν ἐλευϑέρους εἶναι τοὺς “Ἕλληνας. --- 4, Τὰ ξυμφέροντα 
λογιξόμενοι) ἀπὸ κοινοῦ τὸ νῦν, καὶ δηλοῖ ἐνταῦϑα τὸν παρῳχη" 
μένον χρόνον. -- 5. Δικαίῳ λόγῳ] δίκαιον λόγον λέγει τὴν ̓ ἐλευϑε. 
ρίαν τῶν Ἑλλήνων. (λ. Κασσ. 40γ.) -- Νῦν χρῆσϑε)] ἐνταῦϑα τὸ 
νῦν ἐνεστῶτα χρόνον δηλοῖ. --- Ὃν οὐδείς πω --- ἀπετράπετο) ὁ 
νοῦς τοιοῦτος " ὅντινα δίκαιον λόγον οὐδεὶς πώποτε προπρίνας, 
ἀπετράπετο τοῦ πλέον ἔχειν τι κτήσασϑαι. τὸ δὲ μὴ περιττῶς 
κεῖται ᾿Δττυτῇ συνηϑείᾳ, ὡς καὶ παρὰ Ἰημοσϑένει, πολλάκις. ἐὼ: 
6. Παρατυχόν] ἀντὶ τοῦ παρατυχόντος, ὡς τὸ ἐξὸν ἀντὶ τοῦ ἐξόν- 
τος. - Προϑείς] προτιμήσας; προχρίνος. (40γ.} - 7. Ἐπαινεῖ- 
σϑαί τε ἄξιοι οἵτινες ἀορίστως μὲν, ἑαυτὸν. δὲ λέγει. (40γ.) -- 
8. Τῇ ἀνϑρωπείᾳ πττον τῇ ᾿παρεπομένῃ τῇ ἀνϑρωπείο, φύσει 
ἀρχῆ. -- 9. Δικαιότεροι)], ἀντὶ τοῦ. μετριώτεροι. (.40γ.} - 

Ἡ. αι. τι. Β. ἄνιμεν, νἱτΐοξο. ς 5. ν.) Η. τεοθρίαπι ργὸ μέχρις. 
Τιαῖεῖ 1π 60 ἔογίβς5:5 ἀνίεμεν, α΄ ΜΊΑ. 1. τ; Ρ. 215. ΠΑ ἀνε ρηόνννν 
ΤΏΘΙ. Υ60, ἴὰ Αἰιϑ. σουγοχὶῦ οἴ Ηδβοϊς, εἰ ΒθκΕ, 
ἴῃ τᾶ. οοὐά, Β85. βου ριιπι δϑῖς ον Χρῆσϑε. Νἰηά. εἱ Ε. χόξοϑάι: 
Ὀϊχαπιαμ εἰΐαηι Ῥιιδ, ̓ Δἀποίανε. Ι. 

Τοῦ τοιούτον. Τοῦ οπι. ΟἹ. β Παρατυχόν. Ῥὰ βασι παρα- 
υγῶν. γγ, ΝΟΝ. ρρδγθῖ, 40 ρου πθαῦ) 

απιπι ν. ζν Ρὲ 412. «ἃ 46 ηὰ ΤΟ 8. ᾿ἀνϑρωπείᾳ.. Ἵπ Ῥᾳ]. εἷς Υρο,. 

ἴπ Αὐἀμποιξ, ποίοταϊ Ηιιάβοη, Ρ15 ΠΊ8Π., ἔμεν ἀνθρωπίᾳ. 
Ἰεραίων τοῦ, 564 φΡιιΐο δὰ. ρυΐι8 Ἑτέρων. 1. ἑταίρων. ΤΎ 
᾿τοίθγθπάιηι  ὈΌΚ. Ὥ γένηνται ϑοΥὴθὶ ἰπββοτιηξ 

Τὸν ἥσσω ὑπό. ΙΝ τὸν ἥσσω Οα85, Ατιρ᾿. (πὶ 4 ΞαρΥα 8 ταᾶπ, 
ἀεὶ ὑπό. Ἐ, τὸν ἕσσω ἀεὶ ὑπό. . νοὶ. ᾿βουὶρέαπι γρ. γένωνται) ΟἹ. 
Ἅμα ἴπ ΑΥ. Ὥδῃ, ροϑβὶ νομίζον- ῬΑ]. 1τ. ναι. Η, Βερ, Μοϑαιι, 

τες Ῥοπῖζιν, ἴῃ Μοδαι. ἢ). 1, Αγ. Οὔτ, 1)4π. ".. δδοῖκ, Βεϊκν 
αοδβ:. ΟἸΐπι γένωνται; αποα τὐΐᾳιι8 ἴοχ- 
Μέχρι α Οαςονλιρ. ΟΙΒερ. (πὰ Ο, χὶ ροββεῖ. ΤΡ 



᾿ 

10 μετρίοις οὖσι, διότι τοῦτο οὐχ ὀνειδίξεται. 

Ἂν Δ} οἕ-. 

- 

ΔΌΓΟΣ 4ΘΗΝΑΙΩΝ. ΚΕΦ. ος. ο(΄. 808 

ἶ νήνται. 4. ἄλλους. 7. ἂν οὖν οἰόμεθα, τὰ ἡμέτερα λα- 

βόντας, δεῖξαι ἂν μάλιστα, εἴ τι μετριάξομεν᾽ ἡμῖν δὲ 
καὶ ἐκ τοῦ ἐπιεικοῦς ἀδοξία τὸ πλέον ἢ ἔπαινος οὐκ εἰ- 
χότως περιέστη. “ ἶ 

(Ὅτε καὶ ἐπιεικέστεροί εἰσιν ἄλλων καὶ δὲ αὐτὴν τὴν μετριότητα 
κακῶς ἀκούουσι.) 

οὐκ: ̓Ζλασσούμενοι γὰρ, ἐν ταῖς, ξυμβολαίαις 

πρὸς τοὺς ξυμμάχους δίκαις, καὶ παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς: ἐν 

τοῖς ὁμοίοις νόμοις ποιήσαντες τὰς χρίσεις, φιλοδικεῖν 
δοκοῦμεν. ῷ. καὶ οὐδεὶς σκοπεῖ αὐτῶν, τοῖς καὶ ἄλλοϑέ 
που ἀρχὴν ἔχουσι, καὶ ἧσσον ἡμῶν πρὸς τοὺς ὑπηκόους 

βιάξεσϑαι 

γὰρ οἷς ἂν ἐξῇ, δικάξεσθαι οὐδὲν προςδέονται. 8. 
οἵ δὲ, εἰθισμένος πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁμιλεῖν, 

1. Ἴάλλους γ ἄν] ἀορίστως μὲν, εἰς τοὺς “απεδαιμονίους δὲ αὐνίτ- 
τεται. -- ᾿Ἡμέτερα]) φησὶ τὴν ἀρχήν. --- 3. “εῖξαι ἂν μάλιστα) 
δηλονότι βιαιότερον ἄρξαντες. -- “ΜΜετριάζομεν] ταπεινοῖ ἐσμεν. 
(λ. 4υγ.) - 8. ̓ Εκ τοῦ ἐπιεικοῦς] ἐκ τῆς μετριότητος. (. «40γ.) 

οἵ΄. ᾿Ελασσούμενοι] ἀδικούμενοι ;, ξημιούμενοι ἐν ταῖς συναλ- 
λαγματικαῖς χρείαις, καϑὸ ἐξ ἰσοτιμίας δικαζόμεϑα πρὸς αὐτοὺρ, 
καίτοι δυνάμενοι ὡς ἄρχοντες ἔχειν τὸ πλέον. --- 6. Καὶ παρ᾽ ἡμῖν 
᾿αὐτοῖς -- ---Ἰ} τὸ ἑξῆς, καὶ ἐν τοῖς παρ᾽ ἡμῖν ὁμοίοις νόμοις ποιή- 
σαντες τὰς. “κρίσεις ,. φιλοδικεῖν δοκοῦμεν. -- Ἐν τοῖς ὁμοίοις νό- 
μοίς]. ὁμοίοις νόμοις λέγει τῷ τὸ ξένῳ καὶ τῷ πολίτῃ" ἔσος γὰρ ἄμ- 
φοτέροις παρ᾽ ἥμῖν ὁ ὁ νόμος. --- 7. 'Φιλοδικεῖ» ἐκωμωδοῦντο γὰρ 
Οἱ ̓ 4ϑηναῖοι. εἷς φιλόδικοι. -- 8. ᾿Αλλοϑί που ἔχουσιν ἀρχήν) οἷον 
“Πέρσαις, Σεύϑαις. -- 9. Καὶ ἧσσον ἡμῶν] ἀντὶ τοῦ οὐδὲ ἧσ-- 
δον. -- 10. Οὐκ ὀνειδίξεται) προφέρεται οὐκ ὀνειδίζεται τὸ βίαιον 
“τῆς ἀρχῆς παρ᾽ ἄλλοις, ἀλλὰ μόνοις παρ᾽ ἡμῖν. --- 11. Ζικάξεσϑαι 
ἀντὶ τοῦ δίκαια πράττειν πρὸς τοὺς ὑπηκόους:. -- 12. Εἰϑισμένοε 
πρὺς. ἡμᾶς -- ὁμιλεῖν] διὰ τούτων ἔδειξε τὸ σπάνιον τῆς ἀδικίας. 
ὁ δὲ νοῦς τοιοῦτος " ἐάν τ τι τοιοῦτο πάϑωσι παρ᾽ ἡμῶν ὃ φομίξου- 

τα. ΟΥ., ἂν ΠΕ 
ἽΗ πὶ. Ῥορῖ ἄν οὐδὶ ὅτι, φιιοά 'ρμ86 
μον δΥίιιδ. ̓ ἀε]ενί!. 6. οἱ Ἐ. οπι- 

᾿ Μιεεριάζομεν, Β85. εἃ, μετριά- 

ἐμ ῖν δὲ καί. ὯΝ ᾳ. χαὶ ἄρεϑί. 

ἥδω: ΤΧΧΥΠ. Φιλοδικεῖν. Οοά. 
Βα5.. φιλονεικεῖν. 
9. Τοῖς καὶ ἄλλοϑι. Π. ἘΞπλδΥρ, 

ΒΕΡΆΝ τοῖς τὰ (τοῖςδε) ἄλλοϑι. 
ῬΔ], οπ1. αὶ 

᾿Ἀρχὴν ἔχουσι. Τα Ἅυρ. α. Ε: 
Ῥα]. [τὸ Κι. Η, Β6ς, (6) Ἡδϑδοκ. 
ΒΕΚΚ. ἴπ 855. τὴν ἀρχὴν ἔχ.» 
απιθπὶ αὐ ἰοιι αὶ ἴῃ Ατισ. πιδῆς 
τθο. διιρτα βουῖρδῖξ. ΟἸΐπι ἔχουσιν 
ἀρχήν. 

Τοῦτο ἀθοεὶ Ὥδη. 
᾿Ονειδίξεται. Ματα.ϑ:6ΡΆ. ὀνεὺ- 

δίξετε. 
Γὰρ - δικάξεσϑαι ἀροβὲ Υἱπᾶ. 
8. Εἰϑισμένοι. ῬΕ]. ἠϑισμένοι, ἷ 

α. ἀπ ΝΑ βρα ς δγαβιιπι. 

Ι! 

“- κὉ 
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ἢν τι παρὰ τὸ μὴ οἴεσϑαι χρῆναι, ἢ γνώμῃ, ἢ δυνάμει τῇ 
διὰ τὴν ἀρχὴν, καὶ ὁπωςοῦν ἐλασσωθῶσιν, οὐ τοῦ πλέονος 

μὴ στερισχόμενοι, χάριν ἔχουσιν, ἀλλὰ τοῦ ἐνδεοῦς, χαλε- 
πώτερον φέρουσιν ἢ εἰ ἀπὸ πρώτης ἀποθέμενοι τὸν νό- 
μον, φανερῶς ἐπλεονεκτοῦμεν" ἐκείνως δὲ οὐδ᾽ ἂν αὖ- δ᾽ 
τοὶ ἀντέλεγον ὡς οὐ χρεὼν τὸν ἥσσω τῷ κρατοῦντι ὑπο- 
χωρεῖν. 4. ἀδικούμενοί τε, ὡς ἔοικεν, οἵ ἄνθρωποι μᾶλ- 
λὸν ὀργίξονται ἢ βιαζόμενοι" τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ ἴσου, 
δοκεῖ πλεονεχτεῖσθαι" τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦ κρείσσονος, κατα- 
ναγκάζεσθαι. 5. ὑπὸ γοῦν τοῦ Μήδου δεινότερα τού- 10 
τῶν πάσχοντες ἠνείχοντο ἡ δὲ ἡμετέρα ἀρχὴ, χαλεπὴ 

σιν αὐτοὶ μὴ δίκαιον εἶναι; ἀγανακτοῦσιν. οὐκ εἶπε δὲ τὸ δίκαιον, 
Ε 

ἀλλὰ τὸ παρ ὃ ἐκεῖνοι Ψομίξουσι μὴ δίκαιον. --- 1, Ἤν τι - ἐλατ- 
τωϑῶσι) ἐάν τι παρὰ τὴν ἑαυτῶν δόξαν, διὰ τὴν ὑπάρχουσαν 
ἡμῖν ἀρχὴν, ἢ λόγῳ ἢ ἔργῳ͵ νομίσωσιν ἐλαττωϑῆναι. -- 8, ᾿Δλλὰ 
τοῦ ἐνδεοῦς] λείπει ἥ ὑπὲρ, ἵν' ἢ, ὑπὲρ τοῦ. ἐνδεοῦς. - 4. Ἢ εἰ ἀπὸ 
πρώτης] τὸ ἢ ἀντὶ τοῦ ὡς. “Ὅμηρος: ἢ, ϑέμις ἀνθρώπων πέλει. -- 
5. ᾿Επλεονεχτοῦμεν) ᾿λατὰ τὸν τῆς ἀρχῆς νόμον. --- ᾿Εκείνως δ΄ 
οὐδ᾽ ἀν] ὁ δὲ ἀντὶ τοῦ γάρ. --- 7. ᾿Αδικούμενοι δὲ μᾶλλον ὀργί- 
ξονται) δεὰ τοῦτο, φησὶν, ὀργίξονται οἱ σύμμαχοι, ὅτι ἀδικεῖσθαι 
ψνομίξουσι καὶ οὐχὶ βιάξεσϑαι" ἴσους γὰρ ἡμῖν αὐτοὺς ἐξ ἀρχῆς εἴς 
χομεν. --- 11. Ἢ δὲ ἡμετέρα ἀρχή] ἡ τῶν ᾿Αϑηπίαα, ἡ φιλάν-- 

Καὶ ὁπωροῦν. Ἐχωρῥοθωβὲ ΖῈ οὐδ᾽ ἄν. Ὁ 455. Ατισ. Ο. Ἐ- 
ΔΙΤαιιῖδ ἢ ὁπωςοῦν (4φιοὰ νοοᾶ- 
ῬΏΠΙ ΣΙ Ἰρϑῦτη ΑΡ ΑἸ οἰ 5115 ἔοτπο- 
Τὸ Τπιριβη αἴιιπὶ νἱα, Δα ΓΙ], 40.), 
οΡ ἢ γνώμῃ ἢ ϑυνάμει. ΑἸΤὰ Τα 5 
6ϑϑϑῖ, 8] καὶ ὁτιοῦν ΒΟΥ Ρ πη 65- 
δεῖ, παρὰ δα ἤν τι ρΡογιλπευοῖ, 

Πλέονος ῬΥῸ πλείονος 5:0 0661- 
ταυτιιηῖ 855. Απρ. Ο.ὕ Εἰ ΡῬα]. 1, 
Μαῦ. Η. Βερ. (6.) [δπτ. Ηδδοῖ. 
ΒΘΚΚ. ΟΕ, οαρ. 68. εὲ ΕΑΥΥ, βουιρέ. 
ἀἴβου. 

Φέρουσιν ἴῃ Ο. 58. ν. 8]. πδη-. 
Ἐλ ἴὰ Ἀπ. Ο, Ὁ. Ἰβδυχ, Τα, 

ΤΏ 8}. αἀά. ὁ 
᾿Δπὸ πρώτης. Ατ, ἀπὸ “τῆς πρώ- 

της. ΑἸΙα. ΕἸον. Βα5. ἀπὸ πρώ- 
τοις. Διὶ ν]ά. ϑομδεξ.: δὰ ΓΔ Π}}. 
Βοβ. Ῥ. 45. εἰ ΤΊ]μοΥβοῖ. ΟΥ 
ξ.. 513... ἢ 

᾿Επλεονεχτοῦμεν. (455, οὐ Ατιρ, 
πλεονεπτοῦμεν, ἴῃ 1110 ἰαπηθη γ6- 

ΟΕΠῖ. τηδηῃ, ἴῃ ἔγομίβ δα, ὦ, 

Ῥ8]. 6. Η. στ. δ᾽ οὐδ᾽ ἄν, Ξε 
γἱβ ἷς ἱπϑϑὲ ἴῃ ἐκείνως δέ, Ροϑδὲ 
αιιᾶ8 ἴχπι Υϑοϊξϑηο δ] ἰβρΟΥ 
51} 5]᾽5 [6 π χα, 146 Ἰαπηθα 1.1. 
Ρ. 218. 

Οὐ διῖβ χρεών ἴπ Ὁ. 5. ν- 8]. 
181. 

4. ὡς ἔοικεν,οἱ ἄνϑρωποι. ΜαγΒ. 
Θίθρ, οἱ ἄνϑρ. ὡς ἔοικεν. ΑΥ- 
Ομγ. Πδη. ποῖ ἃρποβοῖηξ ΑΥΙΟ. 
οἱ, αιυῃῇὶ οἱ ἴῃ Ῥυοβίβ 1 χὶβ ἀ665-- 

Πλεονεκτεῖσϑαι. ου. 
χτῆσϑαι. 

Κρείσσονος. Τῖα Ἐ,. ῬΑ]. Τί. Ψ δὲ, 
Η. Ο. δβοϊ. Βϑκῖς, ῥτὸ κρείττο- 
νος. Μ]ά. 1, 1. Ρ. 210. 

5. Ὑπὸ γοῦν --- ὑπηκύοις. 
») ΘΟ ΒΘ Ῥ. 344.“ γν 458. 

“Ὑπὸ γοῦν --- ἠνείχοντο. Ὠδδβιιηξ 
κῃ. Δαβουὶρὶα χεοθη ἰϑϑίπιδ 
ΤΛΔΏῈ, 

“86, ΟΥΑΙ ροϑβοῖ, 
πλεονε- 



γ᾿ 
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δοκεῖ εἶναὶ, εἰκόχως" τὸ παρὸν γὰρ ἀεὶ βαρὺ τοῖς ὑπη- 
᾿ κύοιρ. .6. ὑμεῖς γΥ ἂν. οὖν εἰ καϑελόντες ἡμᾶς ἄρξαιτε, 

: τάχα ἂν τὴν εὔνοιαν, ἣν ιδιὰ τὸ ἡμέτερον δέος εἰλήφα- 

τε, μεταβάλοιτε: εἴπερ οἷα καὶ τότε πρὸς. τὸν Μῆδον δι 

δ ὀλίγου. ἡγησάμενοι ὑπεδείξατε, ὅμοια καὶ νῦν. γνώσεσϑε. 

ἄμικτα. γὰρ τά τε καθ᾽ ὑμᾶς αὐτοὺς νόμιμα τοῖς ἄλλοις 

ἔχετε, καὶ. προρέτι εἷς ἕκαστος ἐξιὼν» οὔτε τούτοις χρῆ- 

ψ᾿: οὐδ᾽ οἷς ἡ ἄλλη Ἑλλὰς “Φομίξει:““. 

ῃ ᾿(Παρόρμησις ἐπὶ τὸ βφαδέως δοάμδ,θνα Υ ; 

δβοδῆδν »»Βουλεύεσϑε᾽ οὖν βραδέως, ὡς οὔ μευτι βὰ 
τοὐδιὼν καὶ μὴ ̓ ἀλλότρϊαὶς γνώμαις" κοὶ᾿ ἐγκλήμασι πεὶ- 

σϑέντες, οἰκεῖον πόνον πρύσϑησϑε" τοῦ δὲ πολέμου τὸν 
παράλογον» ὅσος ἐστὶ; πρὶν ἐν αὐτῷ γενέσθαι, προδιά- 
γνωτξ, “2. μηχυνόμενος. γὰρ ἐς τύχας ̓φιλεῖ. τὰ “πολλὰ 

ϑοωπος: (430γ.) --- 1. Τὸ παρόν] τὸ ἐνεότηκὸς, τὸ ἄρχον. --« 
42. Ἐὲ καϑελόντες ] προμαντεύεται" καθεῖλον ᾿ γὰρ, αὐτῶν τὰ τείχη, 
οὗ «Αακεδαιμόνιοι. τς ἃ, Εἴπερ οἷα -- τὸ ἑξῆς, εἴπερ ὅμοια, γν 
σεσϑε οἷα καὶ ἐπὶ τοῦ Μήδου. ---- 6. “ἄμικτα --- νόμιμα τοῖς ἄλλοις 
ἔχετε 1 οὐδενὲ γὰρ. ξένῳ μετεδίδοσαν τῶν παρ᾽ αὐτοῖς νομίμων ο 
«Ἰακεδαιμόνιοι, ἀλλὰ καὶ ἐξενηλάτουν. ἀλοᾷὶ Ἐξιών) εἰς ἀρχὴν δη- 
λονότε. (1. 4ὖγ.} --- Ῥούτοις ) τοῖς παρ᾽ ὑμῖν. 
τ οῆ΄. Βουλεύεσϑε] ἐντεῦϑεν οἱ ἐπίλογοι. (Βαδ.) -- 10. ᾽λλλο- 

τρίαις)] ταῖς. τῶν Κορινϑίων. “-- 11. Πρόςϑησϑε) ἀνάϑησϑε, ἑαυ- 
τοῖς "δηλονότι. -- 12.. Παράλογον) ἀπροφδόκητον. ἀρσενικῶς τὸν 
ποθκίζον, - 18. Εἰς τύχας] εἰς ἀδηλότητα. “Ὅμηρος᾽ νίκη δ᾽ ἐπα- 

δ! .) 

“πονῇ δ Βερ, (6.) ΗἩ. Καῖ. 
εἶναι δοκεῖν Αἱ να, Ἡσα ἊΣ ἵ, 

Ρ- 266, 
᾿Δεί δέ ἢ. 
.6. Οὖν ἀεεσὶ Ὁ. Οοπίχα. δικο: 

«οὐὰ, ἃ ἂν οτα, Τιι3. 

᾿Εξιών. Ἀέρ, (6... εἰριών,, οὔ 
α΄ τε: πιᾶπ. ἐξιών. υν 

Οαρ. ΓΙΧΧΨΥΤΙ. πόνον. πόα 
Ὠδπ. ἐὸν πόνον. - 

Πρόςϑησϑε. ῬΑ]. προφϑῆσϑε, 
416. ψιὰ, 1. 1. Ῥ. 229. ἢν ΟΥ. 

αἵτε. 01. Ε. στ. Ὁ. Τιδαγ, 
; Μο- α. τὰ. ΑΥ, Οὔτ, ΠΏ δῃ. 

. ῬΑ]. ἄρξοιτε. Ἔ, ἄρξητε. 
μονὴν στ. Ὦ. Ογν. θδη. 

ΕἹ. Ῥα]. τι. Μαῖ, 

Η. Ἐπ 16) ἐν Ε.,, φιοᾶ 
Ὁ ΓΑΥΪτι85 δὶ σιι!]ραῖΐο. ἀπεδεί- 
ἔατε ϑῆμνΒοῖς ν ἐληλίδνααα γ]ὰ, 

εικνύναι. Ηδδοῖ. 
ων φαχριιιταμαι Ὧ6 τπιθηιοχανϊ 
ααϊ ἐπι. ἢ Ἦ Ἃ 

ΤΊμιςν (1. ἧς 

ἀδεβὶ δοοθηΐιβ. Η, Ναΐ. πρόϑὴ- 
ὅϑε, ιιοᾶ εΕἰΐαι 1. ἰ) ἸπδΥρ. ἃ]. 
ταϑη. ΒαΡοῖ. 4118: δε ρατίδο, 
Αἱ ἴδια προςϑέόσθαι κακὰ ἀἰχὶῦ 
οεἴαπι Ἐατίρ. Ηδθγαοὶ. ν᾿ 147. 

. Τοῦ πολέμου --- περιΐϊόστασϑαι. 
7» ϑ᾽ο θαι ρ. 352.“ ὙΥΑΘ5. ᾿ 

Τὸν παράλογον; ὅσος. ϑῖο"" τὸ 
παράλογον ὅσον. Μαϊ!]ϑ. ν]4, ποῖ, 

Προδιάγνοτε. Μοβαα. Αγ ΟὨγ- 
Π8η. προγνῶτε. πα, Ε, πρσέ- 
γνῶτε... 

2, Ἐς τύχας φιλεῖ. . 16 τοοΐθ 
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περιϊσταάϑαι; ὧν ἴσον τε ἀπέχομεν, καὶ ὁποτέρως. ἔσται, 
ἐν ἀδήλῳ κινδυνεύεται. 8. ἰόντες τε; οἱ᾽ ἄνϑρωποι: εςς 
τοὺς πολέμους, τῶν ἔργων πρότερον ἔχονται, 'ἃ χρῆν 
ὕστερον: δρᾷν: κακοπαθοῦντες δὲ ἤδη, τῶν λόγων ἅπτον- 

ται. .4. ινἡμεῦς δὲ ἐν οὐδεμιᾷ πῶ τοιαύτῃ ἁμαρτίᾳ ὄντες, 5 
οὔτ᾽ αὐτοὶ, οὔϑ᾽ ὑμᾶς ὁρῶντες, λέγομεν ὑμῖν; ἕως ἔτι 
αὐθαίρετος: ἀμφοτέροις ἡ εὐβουλία, σπονδὰς μὴ λύειν, 

μηδὲ παραβαίνειν τοὺς ὅρκους, τὰ δὲ ἐδιφορα. δίνῃ 
λύεσθαι κατὰ τὴν ξυνϑήκην. Ἐ οἰ δὲ μὴ " » ϑεοὺς τοὺς 
ὁρκίους. μάρτυρας ποιούμενοι. πειρασόμεϑα, ἡμήμισθαι 10 
πολέμου ἄρχοντας. ταύτῃ, ἧ ἂν. ὑφηγῆσϑε." “ ΜΠ, 

τὸν ὦ (α. “όγος. ᾿Δρχεδάμου.. ̓ ὁθ΄-- πε .) 
(Τῶν, πλειόνων πολεμεῖν ὁρμωμένων. "λέγει. ὁ ἐμρχίδαμορ:). 

τ οϑ'.. Τοναῦτα δὲ οἵ ᾿φ“ϑηναῖοι εἶπον. ἐπειδὴ δὸ 

μείβεταν. ἄνδρας. -- 1. “Περυϊσταῦϑαι] “εριτρέπεσθαι: (λ. ,40γ.} -- 
ν Ὄνεὐξ ἀπέχομεν) ἑκατέροις γὰρ τὸ; "μέλλον «ἀόρατον καὶ ἀφανές. --- 

ποτέρως ἔσται --- πινδυνεύξται) ἄδηλόν ἐστεν ὁποῖον “μέρος πιν-- 
δυνεύσει. -- 9, Κινδυνεύεται] μετὼ κινδύνων- πράττεται. -οὶ Οἱ 
ἄνϑρωποι] οἱ ἀπροβούλευτοι καὶ ἀνόηται. - 85. Τῶν ἔργων πρό- 
τερον" ἔ ονταν:} πρὸ τῶν βουλευμάτων δηλονότι. --, Ἃ χρῆν ὥστε- 
909} ἃ ἔργα ἀφέλοι -- ὅ. “Ἱμαρτίᾳ] τῇ προλεχϑείσῃ ἀβουλίᾳ τοῦ 
πολέμου. -- 7. Αὐϑαίρετος) αὐτεξούσιος. -- :9. Κατὰ τὴν ξυνϑη- 
κην) κατὰ τὰς ὁμολογίας, τὰς ἐν ταῖς σπονδαῖς. --- Τοὺς ὁρκίους] 
οὗς ἐν ταῖς. σπονδαῖς ὠμόσαμεν. --- 11. “Ὑφηγῆσϑε] ὁδηγῆτε ὑμεῖς. 

Οδ85, εὲ. Απρι, αιπη ἴῃ ΠΟ ΠῚ, 
τύχη ταδχίπια νίβἴηβ1:. Ψα]ρο 
(Ηδδοκ. Β6ΚΚ.) φιλεῖ ἐς τύχας. 
Ὠΐομ. ΗΔ]. Απῆψα, Ρ, 1606. 
ὙΠαογἀϊ θην, ἱπαϊξατιιβ (αἱ κατὰ 
πόλεμον πράξεις) ἐς ἀδήλους, 
ἱπαιῖς, φιλοῦσι κατασκήπτειν τύ- 

χας 
πο ποξέρωρ. Βες. (6. Η. ὅπο- 

τέρων. ΟΥὮ, ϑ.Πο]. 411ὰ: ἵπεετ- 
ἔπη πὲ τὶ πιαρὶς ἵν ρεγίσμῖο 7.-- 
ἐμγῖ ς, Μιὰ. ἰδαιθ αββς 82. Βη. 

γ5: άνϑρωποι ἐ ἐς τοὺς πολέμους. 
ἶ ἀν. ἄνϑρ. τοῖς πολέμοις. Ὁοπῖτα 
ἸΤοσαθηαϊ τιϑιιπι. Ψ14. Τπ4. 5. ἐέ- 
ναι εἰ 8. πόλεμος. 

᾿ Κακοπαϑοῦντες. σ. καὶ κακοπ. 
γμᾶς. Οτ. Ε. Ι. ὑμεῖς. 
᾿Αμφοτέροις ἡ εὐβουλία. γα, ἢ 

ἐὐβ. ἄμφοτ. εν Ι. ἀξεβὲ ἀμφ." 

τὴν. ξυνϑήδην. Αὐτσιϊασα ἱ- 
δηόταηῖ Μοβαι. Ἀσν ΟἿγ, 

. Εἰ δὲ μή. τὰ Οα55. Απρ. ΑΙ. 
Ο. Ἐ. Λα]. 1, Ψψαὶ. Η. Βερ. (6.) 
εἴ δχ δβπιθηᾶ, σύ, (πὶ αἴῖο ἃ ΡΥ. 
χϑη.. ἔιιοτδϑὲ ἤ.) ἡ ουίαβεθ ΣΥΝ 
Αἰ χῖς εὖ δὲ μῇ ταΑΥ ΟΣ αἀξογῖ- 
Ῥβθύδῦ δά νοοι]δθ᾽ ἤ Ἔχρορίτἴο- 
πδπὶ. ( ΘΤΡΕΗ. Ψψαΐρο επίμι ἤ, 
ποῦ πῖᾶϊθ, ἰὰ ΣἘΕΌΝΕΙΘΡΙΣΣ 
Ἡδδοῖς. οὲ ΒΘΕΚ. Ὁ 

᾿Δμύνεσϑαι. ποῖ. ἐπόνουν σι., 
, β6α ἀοἰπαο Δα βουῖρίιμη ὁγαὶ ἀμύ- 
νασϑαι, τυ ἦπ Βα5. οοά, Ἰδρτεαγ. 

ἸΠολέμου. ἄρχοντας. 1η Ἡ.: 8. δ; 

κι Δδ ῳ, δ. ἄρχοντες εἰ ας 5. ερ 
6], πιδῃ. 
᾿Ὑφηγῆσϑε. Μοσαα, ὑφηγεῖσϑε, 

ΕἸοτ. προηγεῖσϑε. 

Οὰρ. ΧΧΙΧ, Τοιαῦτα δὲ. Τιᾶ 
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τῶν τὸ Ὁ ξυμμάχων ἤκουσαν οὗ «Ἱακεδαιμόνιοι τὰ ἐγκλήματα 
τὰ ἐς τοὺς ̓ Αϑηναίους, “καὶ τῶν ᾿Αϑηναίων ἃ ἃ ἔλεξαν, με- 

ταστηφάμενοι, πάντας οὗ ἐβουλεύοντο κατὰ σφᾶς αὐτοὺς 
περὶ τῶν παρόντων. 2. καὶ τῶν μὲν πλειόνων ἐπὶ τὸ 

δ αὐτὸ αἵ γνῶμαι ἔφερον, ἀδικεῖν τε τοὺς ᾿ἀϑηναίους ἤδη, 

καὶ 'πολεμητέα. εἶναι ἐν τάχει παρελθὼν δὲ ᾿Αρχίδαμος 
ὃ βασιλεὺς αὐτῶν, ἀνὴρ καὶ ξυνετὸς δοχῶν εἶναι καὶ 
σώφρων, ἔλεξε ἡϑίάξο: 

ΚΟ οἱ πε ἐρρτηικηρλνον ἀπαράσχευοί εἶσι πρὸς τὸν πόλεμον.) 

τ α΄, Καὶ αὐτὸς πολλῶν ἤδη πολέμων ἔμπειρός εἶμι, 
το “Δακεδαιμόνιοι, καὶ ὑμῶν τοὺς ἐν τῇ αὐτῇ ἡλικίᾳ ὃ ὁρῶ, 

ὥςτε μήτε ἀπειρίᾳ ἐπυϑυμῆσαί τινὰ τοῦ ἔργου, ὅπερ ἂν 
οἵ πολλοὶ πᾶϑοιεν, Μήτε ἀγαϑὸν καὶ ἀσφαλὲς νομίσαν- 

ιν ῬΦ 9. εὕροιτε δ᾽ ἂν τόνδε, περὶ οὗ νῦν βουλεύεσϑε, 

Ὁ οϑ΄. 2. Ἔς τοὺς ᾿᾿ϑηναίους] κατὰ τῶν ᾿᾿ϑηναίων. - 8. Ἔβου- 
λεύοντο, κατὰ σφᾶς αὐτούς) ἔϑος γὰρ εἶχον οἱ Λακεδαιμόνιοι πα- 
ρὰ τὰς ἐκκλησίας ἰδιαξόντως βουλεύεσϑαι καὶ δημηγορεῖν, διώκον- 
τες τοὺς πολλούς. --- 4. “Ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἱ γνῶμαι ἔφερον] ὧμο- 
νόουν. -- 6. Πολεμητέα] ἄξιον πολεμῆσαι. 

ἀεί, 10. Ὁρῶ] λείπει τὸ ἐμπείρους. - 11. ̓ 4πειρίᾳ᾽ γλυκὺς ἀ ἀπείρῳ 
πόλεμος. - νι ταφι ο α Θ ΣΆ πολλοί] οἱ ἀπαίδευτοι. --- 18. Εὕροιτε] ἕως ὧδε 

γϑοῖδ (455. Αἰίρ, Ῥαᾳ]. Τὸ, αἱ. Η. 
(Ο. ) Τδὰσ, ΒΈΚκ. ρυο τοιαῦτα 
μέν, Μὰ. δὰ 1, 45. ἔῃ. βουῖρί, 
αἴδοτθρ. Ὦ. ταῦτα μέν, αιιοὰ 16- 
ΤΩΘΥΘ γϑοθρὶς 811. ΥἹἱα, γΥ458. 
εὐ κ, δὰ ΥἹ, 8. 
εὐ Τῶν τε, ξυμμάχων. Τε Ἰπ561-- 

ε (855. Αὔρ. ΟἹ, Ἐ, Ρ4]. [ἔξ 
. ἢ, Ἄεσ. ((.) Ηδδοξ. -ΒεΈκκ, 

᾿ Ἔλεξαν. ψιμα, ,ἔλεγξαν. ; 
᾽ Κατὰ. σφᾶς αὐτοὺς περὶ τῶν 
παρόντων. Ἔ, περὶ τῶν παρόντ. 
κατὰ σφᾶς αὐτούς. 1η ΑἸώ. ΕἸοτ, 
85, σφᾶς, αὑτούς. ϑ1π2116 νἱλλιιπι 

Ἰηχι15 ἬΗΡ. 5- 

9. Τῶν μέν. 11ἐν ἀδεοὶ Μοβαι, 
᾿ δδ τ δουϊθαμι Οα55. Αἰρ, 
ο᾽ {τι γαῖ. Η. Βι6ε. (6.) 
ΒοΚΙ, αὐ δα, 72: ΑἸΐϊος οαρ. 68. 

Ἂδ 9. 

Πολεμητέα εἶναι. Μοπεονέτος 
Ἰατιδανέε ἈῚ 1. 8080]. ΑΥΐβίορῃ. 
εὰ Αομᾶγῃ.. γ. 195. πολεμιστέα 

τοῖς ᾿ἀϑήναίοις εἴνωι, τιξ. ργορα- 
Τοῦ Αἰὐοδηι γαύοῃ θη, 6556 ρ] τ. 
ἴπ νϑυθα] ιι5 ΡΥῸ βίηρῃϊ, “6 
ΟΟΤΥΤῚ,. ΟΕ. 1. κ᾿. Ρ. 94: 

᾿Αρχίδαμος. ΑΥ. Ομτ, ὁ ̓άρχί- 
δαμος. γα, ᾿ἀρχίδαμνος. 

ἸΞυνετὸς --- καὶ σώφρων. 5γλτεὶ 
Ἠδοίαπι αἰσοηαϊ ἰδιιᾶαῦ θη γ8. 
Ατῇ. Μεῖ, Ρ. 204. Ὠνΐπ5 Ἰοοὶ τηθ- 
ΤΟΥ: Παρὰ τῷ Θουκυδίδῃ ᾿Δρχί- 
δαμος, ὃν φησιν ὁ Θουκυδί-- 

. δῆς συνετὸν εἶναι καὶ σώφρονα."““ 
ΟΟΥΓΠ,. 

ΟΔρΡ. Τ ΧΧΧ. ἐπ ἐπδδραν ἈΑΩμΣ 
θος. Βαγεῖβ ἰΐα ὙΙ, 6ι.. 
Ἔν τῇ αὐτῇ, Μοξάα. ἐν αὐτῇ 

τῇ; Τιαιιγο οι: αὐτῇ. 
"ἄν πον ἈΘΠΟΒΟΙ͂τ' Οἰτ.., Ἢ 
Οἱ δὐΐϑ πολλοί οι. Ψψαΐ.. Θυ. 
2. Εὕροιτε δ᾽ ἄν, "6658. Ρ. 

Ἔρρ. ὯΝ Η. εὕρ. δὲ ἄν... 
Τόνδε. Ψ]5ο τὸν πόλεμον τον- 

δὲ. ΘΥ. Γδὰν. Μοβαα, Οἰχ. τόν- 

Υ 2 

ἐΞ ὰ. 
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οὐκ. ἂν ἐλάχιστον. γενόμενον, εἶ σωφρόνως τις αὐτὸν. 
ἐκλογίξοιτο. 8, πρὸς μὲν γὰρ τοὺς Πελοποννησίους καὶ: 
τοὺς ἀστυγείτονας παρόμοιος ἡμῶν ἡ ἀλκὴ, καὶ διὰ τα- 

χέων οἷόν τε ἐφ᾽ ἕκαστα ἐλθεῖν. 8. πρὸς δὲ ἄνδρας, οἵ 
γῆν τε ἑκὰς ἔχουσι, καὶ προςέτι ϑαλάσσης ἐμπειρότατοί ὅ 
εἶσι, καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἄριστα ἐξήρτυνται, πλούτῳ 
τε ἰδίῳ καὶ δημοσίῳ, καὶ ναυσὶ, καὶ ἵπποις, καὶ ὅπλοις, 
καὶ ὄχλῳ, ὅσος οὐκ ἐν ἄλλῳ ἕνί γε χωρίῳ Ἑλληνικῷ, 
ἐστιν, ἔτι δὲ καὶ ξυμμάχους πολλοὺς φόρου ὑποτελεῖς 
ἔχουσι, πῶς χρὴ πρὸς τούτουρ ῥᾳδίως πόλεμον ἄρασϑαι, 
καὶ τίνι πιστεύσαντας, ἀπαρασχεύους ἐπειχϑῆναι: 14. πό- 
τερον ταῖς ναυσίν; ἀλλ᾽ ἥσσους ἐσμέν" εἰ δὲ μελετήσο- 

3 ) ΦΈῸ 3 κ 
μεν, καὶ αντιπαραδχευασόμεϑα, χρόνος ἐνέσται. ἀλλὰ 

τὸ προοίμιον. --- 1. ᾿Ἐλάχιστον γενόμενον] ἤγουν δι’ ἐλαχίστου κἄι- 
ροῦ γενησόμενον. (λ. “4ὖγ.) -α 2. Πρὸς μὲν γάρ --- ---͵Ρ' οἱ ἀγῶ- 
ψγες, καὶ τὸ δυνατόν. (λ. Κασσ. 40γ.) --- 38. Παρόμοιος ἐκ παραλ- 
λήλου" πεζομάχοι γὰρ πάντες, --- 4. ᾽Εφ᾽ ἕκαστα] λείπει χωρία. --- 
5. Ἑκάς) τῆς Πελοποννήσου [ἑκὰς], ὥςτε δυςγερὴς ὁ πόλεμος διὰ 
τὰ ἐφόδια. --- 6. ᾿Εξήρτυνται) εὐξτρεπισμένοι εἰσί. -- Προύτῳ] διοὸὶ 
τὰ Περσικά. (4ὑγ. Βασ.) ---- 11. Καὶ τίνι πιστεύσαντας) χρὴ δηλονό- 
τι. (λ. Α4ὑγ.) --- ᾿Ἐπειχϑῆναι) ἑτοίμως ἐλθεῖν. - 19. “Ησσους] ἐν- 

δὲ τὸν πόλεμον. ΑΥ. Ὁ δη, οπι. 
τόνδε. Ι΄ 6855. ΑἸ. Ο].1ι. Και. 
Ἡ. Βες. (6.) τὸν πόλεμον ἀεεεῖ, 
οἱ 1 πο }]15 πού ΠΡΥουηι 
ἐδηάαδηι ΘΟ ΠΟ] ΟῺ ἸΔΟΥ͂ νΘΥβιιβ. 
βου τατ, Ὠ Θ᾽ ΘνΊπλι5 ΣΘῚ ΤΕΥ Πγ1811- 
Σοδζιην ᾿πτουρσοίαηιθηΐαμ, αοα 
Ῥασυῖτον ξεσοσιηΐ Ηδδοκ. οἱ ΒΕΈΚΚ, 

ῷ, Τοὺς Πελοποννησίους. ΑΥ- 
ἐϊσι] 5 ἀδαδὲ Γδισ. ἢ). 1. Εν ΑΥὐ, 
ΟἸγ. δὴ. οὐϊαπι ΟΣ, »56 8 1ῃ μοο δα- 
βογρῖι5. ὈΙΥδα6 νῸχ βιιβρεοῖδ, 
αι ἀστυγείτονες, «ι] 5ἰδἐίπα 
σοι ογϑη,) ΠΟΙ ῬΟδβδιηΐ 
6856 811] χιιδπι ρϑὶ Ρβ] οροη 6511. 
Νοππα Ἰσίτυν τοὺς Πελοπ. ΔΡ ἴπ- 
τεγρυοῖθ δαϊθοίπηι δὲ ἀδὶπας, καί 
δαάϊιιηι 5112 

. Τοὺς ἀστυγείτονας. ΑΥἸΔΟΌΪΙ5 
(ες «το οὗ, ποῖ. δὰ 1, 71.) δχοὶ- 

᾿ αἴ ΟΥ. δὲ Ὄχθπρ]ασυ, 1,108. οἵ 
Ῥαυΐβ. προ χϑϑβίλιτιίι5. 840 Ηδϑοῖ. 
εἴ ΒΟΚΚ,, φαπααδηι 1 1016 τ85.. 

Ῥύδοῖϑε ΟΥ̓. (οἱ ξου 5518 1.) οὐ ὶ- 
Ὀὺ5 Θχϑβίδί, 

8. Ἵπασιν ἄριστα οτα. Ὦ..» ἄρι- 
στὰ οἰΐατα Μοβηιι. 

᾿Ἐξήρτυνται. Ο. Ἐ. 6. Η. ἢ. 
ἐξήρτηνται. Ιάθηι ΕΥΤΟΥ͂ ἴπ 0 
ΠΡΥΟ 1ΔΠ| βιιρτα 68Ρ. 14. δὲ 586- 
Ρὶμ5. σϑαᾶϊε. Ν. 

Χωρίῳ. (855. χρόνῳ, εἰ ἐπ παΥ. 
γρ. χωρίῳ, ὃ καὶ κρεῖττον. ᾿ 

Πολλούς οτχ. Βδρ. (6.) 
Φόρου ὑποτελεῖς. νἱπά, φόρους 

ὑποτ. Ἑφοάθηχιποαο δσχϑίιτι ἰαῖα 
ΒΌΡΥα σαρ. 19. Ὗς 

4͵ Ἐσμέν ποι παρϑὶ Π δη,, α]ττι5 
ἴὴ τηδύρ, δα βουρβιῖ. 

᾿Δἀντιπαρασχευασόμεϑα. Τία α 
(855. Αὔβ'. ΟἹ. Ῥαὶ. 1, Ψαΐ. Β6ρ. 
οοά, Βα5. 1δυγ. Ὑἱπά, δἰ ϊβαιιθ 
ΔΙΡΥῚ5 άπ δαϊάϊε Οοὐ]6Ρ. [ἡ ατ. 
Ῥυΐαθα. ἀντιπαρασχευαζόμεϑα, 
ἀεἰηάθ 6 ἱπάιϊιοῖο ἀντεπαρασκευ- 
ασϑησόμεϑα. Β, Ὦ. ἀντιπαρα- 
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τοῖς χρήμασιν; ἀλλὰπολλῷ ἔτι πλέον τούτου ἐλλείπομεν, καὶ 
οὔτε ἐν κοινῇ ἔχομεν, οὔτε ἑτοίμως ἐκ τῶν ἰδίων φέρομεν.“ 

βεῃὶ χαλεπόν τε καὶ μακρὸν ἔσεσϑαι τὸν χϑλεμομὰ 

πα΄. ,» Τάχ᾽ ἄν τις ϑαρσοίη ὅ ὅτι τοῖς ὅπλοις αὐτῶν 
καὶ τῷ πλήϑει ὑπερφέρομεν,. ὥςτε τὴν γῆν δροῦν. -ἐπυ- 

δ φοιτῶντες. ᾿ τοῖς δὲ ἄλλη γῆ ἐστὶ πολλὴ ἧς ἄρχουσι, 
᾿ καὶ ἐκ, ϑαλάσσης ὧν. δέονται ἐπάξονται. 8. εἰ. δ᾽. αὖ τοὺς 
ξυμμάχους ἀφιστάναι πειρασόμεϑα, δεήσει. καὶ τούτοις 
ναυσὶ βαηϑεῖν, τὸ πλέον οὖσι νησιώταις. . 4. τίς οὖν 
ἔσται. ἡμῶν ὁ πόλεμος; εἰ μὴ γὰρ ἢ ναυσὶ κρατήσομεν, 

10 τὰς προφόδους ἀφαιρήσομεν, ἀφ᾽ ὧν τὸ ναυτικὸν τρέ- 

φουσι, βλαψόμεϑα τὰ πλέω. 

λύεσϑαι ἔτι καλὸν, ἄλλως τε καὶ εἰ δοξ 
6. μὴ γὰρ δὴ ἐκείνῃ γε τῇ ̓  ἐλπίδε λον τῆς διαφορᾶς. 

ῳ οὐδὲ. κατα- 

ν ἄρξαι μᾶλ- 
8. κἀν τού 

ἐπαιρώμεϑα, ὡς ταχὺ. ΈΩΔΝ πόλεμος, ἣν. τὴν 

δείστεροςς τα 1. Τούτου] τοῦ ἔχειν χρήματα. - Ἐν κοινῷ] τα- 
μείῳ δηλονότι, (2. 4ὖγ.) --- ἃ. Οὔτε. ἐκ τῶν ἰδίων φέρομεν) πένη- 
τες γὰρ οἱ Λακεδαιμόνιοι. 

πα. 4. ̓ Ὑπερφέρομεν] οἱ “ακεδαιμόνιοι. (.: Κασσ. 4ὖγ. ) - 
“4ῃοῦν) κείρειν. (λ..} ασσ. 40γ.) -- ᾿Επιφοιτῶντες]) κατ᾽ ἐκείνων ἐρ- 
χόμενοι. (.. Αὐ .). -- 5. Ἰλλη γῆ] Θράῴκη͵ καὶ Ἰωνία. --- 6. Ἐκ ὃα- 
λάσσης]. τὸ ἐκ ἀντὶ τοῦ διά. (Δ. 40γ.) --- ᾿Επάξονται) εἰφάξουσιν. --- 
7. ᾿ἀφιστάναι ἀποστῆσαι. (λ-. 40γ.) --- 8, Τίς οὖν ἔσται] πατὰ 

-αἰοῖον. τρύπον. --- 10. Τὰς προςὐδους] τὰ πέρδη. (1. “4ὐγ.}) -- 
Ἐκ Τὰς ἀφ νλλοὺς ἀφαιρήσομεν] διὰ τὸ ἀποστῆσαι. τοὺς συμμά- 

ς. (Αὐγ.. -- 11. Καν τούτῳ] τῷ πράγματι. (λ. 407. -- Οὐδὲ 
χαταλύεσθαι] οὐδὲ τὸν πόλεμον παῦσαι δηλονότι φηδί. (λ. 4ὖγ. ἐξ ρο: 
ἸΌΝ ἼἌφξαι μᾶλλον] τὸ μᾶλλον πρόύφςκειται, ὅτι οὐχὲ ἀὐέος, ἀλλὰ 

σιευασϑησόμεϑα, εὐ 1ϊ8 οἰἐπι εὅ- 
Ῥαΐαγν. Ματξ. ϑΊθρΒ. ἀντιπαρα- 
σκευδρομεν. 
᾿ Ἔτι πλέον. ΒαΞ. οοὔ, στ. Ὁ. 
: Τδαγ. Ἐ Μορβαὶι. Ατ- Ομγ. ἤδη. 

ἕξι. Αὐ Μὲβ Ἰρυῖβ ὀχίβιια 
εβὲ το ρήραῃ (νἱά, ἀφ ΑΥῇ. οὐἱῖ. 
ἴῃ 5:) εἴ νυ] ρατῖβ 001- 

ἰαξαθο διὀριδεϊον, 
γι ἐφ παρε “Τάχ᾽ ἂν τις. Ι΄. 
τάχα 6. Π 

βὰν τρταονεδς " Ττιἐπιφοιτῶντας. ̓ 
γῆ ἐστι. 1, γῆ ἄλλη 
ἔτι ῥχὸ ἐστί... ἐαήὶ γικᾷ, 

4. Τὸ ναυτικόν. Β. τὸν ναυτ. 

5. Καταλύεσθϑαι. ΑΥ. Οἰγ. Πδῃ. 
διαλύεσϑαι. 

6. Μὴ γὰρ δὴ --: γμαήμήνθα. 
Ιπιϊξαξινῦ Πίοη, Ηδ]. Ρ. 1180. 
ΑἸά. ΕἸοΥ. 6. Βᾶ5. (ποὰ οοά. 
Β 45). ἐπαιρόμεϑα. ᾿ 

Παυϑήσεται. Τιααν. δ ρον: 
ται. Οὐο πο ορις. νι. 1, 
77. , 91. Βαυϊΐξῃι. ΟΥ, πιᾶχ. ἢ: 

100.Ὁ. 48. 5) οἱ ϑβρβηκ. δὰ Ρϑὰδ. 
11, 22; 9. 

Ἤν. ΏὨ. 1. εἰ. 



: 
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γῆν αὐτῶν τάμωμεν. δέδοικα δὲ μᾶλλον. μὴ καὶ τοῖς 
παισὶν αὐτὸν ὑπολίπωμεν. οὕτως εἰκὸς ̓ ᾿ϑηναίους φρο- 
νήματι μήτε τῇ γῇ δουλεῦσαι, μήτε, ὥςπερ ἔΑΨῸ, 
καταπλαγῆναι τῷ πολέμῳ." 

(Ἄλλους οὖν ξυμμάχους ἔτι δεῖν προςάγεσϑαι, καὶ ἐν τούτῳ ἴσως 
ἂν διαλλαγῆναι.) » 

πβ' ονΟὐ μὴν οὐδὲ ἀναισθήτως αὐτοὺς ̓ χελεύω τοῦς 5 

τε ξυμμάχους ἡμῶν ἐᾷν βλάπτειν, καὶ ἐπιβουλεύοντας. 

μὴ καταφωρᾷν, ἀλλὰ ὅπλα μὲν μήπω κινεῖν, πέμπειν 
δὲ καὶ αἰτιᾶσθαι, μήτε πόλεμον ἄγαν δηλοῦντας, μήϑ᾽ 
ὡς ἐπιτρέψομεν" κἀν τούτῳ καὶ τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐξαῤ- 
τύεσϑαι, ξυμμάχων τε προβαγωγῇ, καὶ Ἑλλήνων καὶ βαρ- 10 

βάρων, εἴ ποϑὲν τινα ἢ ναυτικοῦ ἢ χρημάτων δύναμιν 

προςληψόμεϑθα᾽ (ἀνεπίφϑονον δὲ, ὅσοι ὥςπερ καὶ ἡμεῖς 

ὑπ᾿ ᾿Αϑηναίων ἐπιβουλευόμεϑα, μὴ “Ἕλληνας μόνον ἀλλὰ 
καὶ βαρβάρους προςλαβόντας διμαωδυν καὶ τὰ αὐὖ- 

“αὶ Κοφίνϑιοι καὶ ἄλλοι ἤρξαντο τοῦ δολέμα -- 9. εἰκολδιομομων] 
“Ὅμηρος Μηδ ἡμῖν τεκέεσσι τ᾽ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο. ---- Φρονή- 
ματι] ἐπάρσει. (᾿' 4ὖγ.) -- 8. Μήτε τῇ γῇ δουλεῦσαι τῆς γῆς, 
φησὶ; τεμνομένης τῶν ᾿“ϑηναίων, οὐκ εἰκὸς, οὐδὲ πρέπον τῷ 
φρονήματι αὐτῶν, ἡμῖν δουλεῦσαι καὶ ὑπακοῦσαι. 

πβ΄ ΝΣ “Καταφωρᾷν) ἐλέγχειν. - 9. ̓Επιτρέψομεν) ἐνδώσομεν. 
(1. 450γ.) --- Κἂν τούτῳ] τῷ καιρῷ δ υμα (λ. ««ὖγ. --- Ἔξαρ- 
τύεσϑαι) οἰκονομεῖσϑαι ἀπὸ κοινοῦ ὃὲ κελεύω. τος 10. Προςαγω- 
γῇ} συναϑροίσει. --- 12. ᾿άνε πίφϑονον δέ] ἄψογον, ἀμώμητον, ἐκεί- 
ψοις δηλονότι --- “Ὅσοι ὥςπὲρ ἡμεῖς ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίων ---Ἱ ἐξαίρει τὴν 
δύναμιν τῶν ᾿᾿ϑηναίων, καταπλήττων τοὺς “Μάκωνας. -- 14. “Καὶ 
τὰ αὑτῶν ἅμα ἐκποριζώμεϑα] πορισμὸν ξωῆς ἐκ τῶν ἡμετέρων 

«ὐτὸν ὑπολίπωμεν. (455. τιν, 
ὑπολίπωμεν αὐτόν, 4ιιοπὶ οταϊ- 
Ὡ ΘΠ 5]6ιι: ο. 78. εῖς τύχας φι- 
λεῖ, ῬΥΟΒΘΘΘΘΠΊι15., 5] ΡῈΥ 88 616- 
ΘΑΜΊΊΟΥ νἱβιιβ εδβϑβῖ. ΡῬγο αὐτόν 
ναὶ, 6.1. Πϑιν, αὐτῶν, ΡΥο ὑπο- 
λίπωμεν Ατ. ΟἾτ. Πδ81. πιᾶγρ. 
ϑέθρἢ. 86}10]. ἀπολίπ. σας δεΐατα 
1...) 564. ἃ ΘΟΥΥ,, Π8Πὶ ΘΥΒΙη1 

ὑπο. ΟΥ.1. Μοβαχι. ἀπολείπωμεν. 
Τῇ γῆ. Τῇ ἀδ. ΑΥ. ΟἾγ. 

ΟαΡ.ΧΧΧΊΙ, Κελεύω. Ὁ. κελεύ-- 

εἰν, 568 εἰν Ἔγᾶδ, εἴ ὦ 5.0. ἐδ πιδη. 

᾿Επιβουλεύοντας. Ἑ. ἐπιυου- 
λεύοντας. ἦ ξ 

᾿ΕΝ ΦΕΡΘΨΒΝΗΙ τας ἐξ ο- 
μεν. 

τὰ ἡμέτερα αὐτῶν. ῬοΞίτε-- 
χη ἰπ Ο. 5. ν, 81. πίδη, 

Ναυτικοῦ. 1. ναυτιπῆς.. Μοχ 
νοῦρα ἀνεπίφϑ. δὲ --- δίασωϑ»- 
δηΐθ Ηδδοῖκ, πιὰ] δχίσα Ρᾶτβα- 
Π6βῖη Ἰθροθ δ  ΌΥ. 

᾿Ἐπιβουλευόμεϑα. Ἐπιρίχα 501- 
Ἰϊοϊτατιτα 6ϑὲ. Ὑ1α. 1.1. Ρ.. 160. 54. 

Τὰ αὐτῶν. Τα Οα55. Βα]. ΟΥ. 
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τῶν ἅμα. ἐκποριξώμεϑα. - 2. καὶ ἢν. μὲν ἐρακούσωσί τι 
πρεσβευομένων. ἡμῶν. ταῦτα. ἄριστα" ἣν δὲ μὴ, διελ- 
ϑύντων ἐτῶν δύο καὶ τριῶν, ἄμεινον ἤδη, ἣν δοχῇ, σίξ- 
φραγμένοι, ἴμεν ἐπ᾽ αὐτούς. 4. καὶ ἴσως, ὁρῶντες ἡμῶν. 

δἤδη τήν τε παρασχευὴν.. καὶ τοὺς. ̓ λύγους αὐτῇ ὅμοια 
ὑποσημαίψοντας,. μάλλον, ἂν" εἴκοιεν, καὶ γῆν ἔτι ἄνμη- 
τον ἔχοντες, καὶ περὶ πἀρόντων ἀγαθῶν καὶ. οὔπω: ἐφϑαρ- 

μένων βουλευόμενοι... 4. μὴ γὰρ ἄλλο τι Ψφορμίσητε τὴν 

γῆν͵ τῶν ἢ ὅμηρον ἔχειν, Χχαὶ οὐχ ἧσσον, ἢ δόῳ ἄμει- 
10 νον. εἰργασται. ἧς φείδεσθαι χρὴ ὡς ἐπὶ πλεῖστον, καὶ ᾿ 
μὴ ἐς. ἀπόνοιαν καταστήσαντας αὐτοὺς ̓ ἀληπτοτέρους 

ΡΟΝ, (1. «ὖγ: γ᾽ πα 8. ΠΠεφραγμένοι ὡαλιομάνδι: (1: 4“}0γ.} -Ξ 
4. Ἴμεν} πορευσόμεϑα, ἀπὸ τοῦ ἐέναι. (λ. . 40.) -τ 5. ̓ Παρασκενήν) 
ξεδιμαδὶ αὖ᾽. (λ. .420γ. Κασᾳ.) -- 6. Ἴλεμητον ] ἀδήωτον. ἊΣ 
9.. Ὅμηρον] ἐνέχυρον. τὸ ὑπὲρ᾽ εἰρήνης παρεχόμενον γ᾽ παρὰ τὸ 
ὁμοῦ εἴρειν. -- 10. Ἧς φείδεσϑαι χρή] διὰ τὸ ἐΡΟΟΡΩΣ 
νον. -- πη. Ἐς ἀπόνοιαν καταστήσαντας αὐτούς] διὰ τοῦ τε 
αὐτῶν ν γῆν. -- ᾿Δληπτοτέρους  ἀσχέτους. 

πα. Ῥτο τὰ αὑτῶν. Ῥξαδε θκεῖς τὰ 
ἡμέτερα αὐτῶν. 

᾿Ἐχποριζώμεϑα. Ατιρ, ῬΑ]. ΤΕ, 
ψαι. 6. Εἰου. Βα5. "ἐκποριζόμεϑα, 

π Ο: ἰαπιθῆ ὦ 5. Ὁμι- 
4, ἯΣ μέν. Ο, εἰ μέν. - 
᾿Ἐζακούωσι Ξὰρρδαϊταηξ (855. 

Ατρ, Β6ρᾳ. (6.) [πὶ (. ῬΑ]. 1. 
Ψαῖ, 1δπγ. αἰΐο χαοάδηι δοά; δὲ 
τιᾶτρ. ϑέθρη. Ἡδδοκ, Βοος. ἐς- 
ἀκούσωσι. Οἔ. 1, 126. 150 ἐπα- 
κούσωσι. σά. Βα5. ΟΥτ. Εἰ. ν πα, 
ΜΜοβα. Αὐ ΟὨν. Πδη,ηι, ἐπακούωσι. 
ὟΟΥ " μρμ ἐςακούειν ἃ ὙΒιογ αἴ 6 
“επιϑηιο αἱ 10 915 δα 1 δ θέν μού 

ἀιᾶτιν, ΘΙ ἐουτιμα, “ ΘΤΈΡΗ. , ἤ6- 
ἕις ϑϑερμαμαβ, 14. Γπ 6.“ γγ Α58. 

εἰξγιιν ΔΟΥΒ 1 88 ῬΥΘΘΒΘη 8 
Ὁ Ῥυβαίδγοπαάμα εἰρ, 

1115. ̓ δίαλίπν; Ροβὲ Ριὸ 
' τέ. ὡὰΣ 

μῶν ο “: 
“ελθόντων. ΑΥ. δεν. αι. 

μ “ἢ τῶν δύο. Ἑ ῬᾺ]. Τί. ψαΐ. Βεβ. 
(6.) δὲ οχ επιεμᾶβε. ᾿πΐοσ νϑῦβ. 
εἰϊαπιοτ. ἐτῶν καὶ δύο; φιιοὰ γεοο- 
ῬΙΣ ΒΟΚΚου, Γἴμριια νεύμασι] ρο- 

(λείπ. 4ὖγ, "-Ξ 

Ἐ{π15 Ρτο καί δηϊθ “τριῶν ὁήδμ τι ἤ: 
ΟΥ. ἀδ καὶ δὲς ἢ τρίς Δα Ὗ, 10. 
Ἔν. α. ἄν, οὔ 3.ν, ΠῚ τὰδας ἤν. 

, “1οχῇ. α. δοκεῖ. ἡ 
8. Ἴσως. Ἐ. ἴσθι" 
«ἀὐτῇ. ΕἸ, αὐτοί." ἶ 
ἹὙποσημαίνοντας. ἘΣ ᾿ἐπισῆμι; 

δἰ 5. γ. ὑπο. 
Εἴκοιεν. Ὁ. εἴκοιμεν. 
4͵ "Ἄλλο τι. Οα65. Ψᾶ56. ἄλλότι; 

ἴ. 6. ἄλλό τι. ΜΙ, ἂθ Ατῇ: οτῖν. 
8Ρ. Ἐπησ: τσ. ὙτῚ 
Ὅμηρον. δ Αβιοϑοῖν οἵ" ᾿ ΧρΊ σας 

δ1ἀὰ5 1. ὅμηρον παρὰ Θουκπυ- 
δίδῃ ἐνέχυρον, τὸ εἰς εἰρήμήῤ ἱ- 
δόμενον ἐπὶ συνϑήκαις. Οἵ. Ἠαυ- 
ῬοοΥ, οἱ δϑυομ. ν ὁμηρεῖν. Εἰγ- 
110]. Ρ. 555, 20.“ ὙΥΑΒ9. 1ἰοιη 
ῬΠοῖ. 8]]. ΡΩΝ 

Ἧσσον. Η. ἥσσω, εἰ ον 5. Ὡ 
4]. πιϑη. Ἐλίαπα αι. ἥσσω. . 
Ὅσῳ. Ο. Ῥ. ΘΥ. 8. Ἑ. ὅσον. 

1η Ἐν. 165 ω 5. ὃν. 

᾿ξείργαστάι. Οτι. ἐβείφγασϑα!. 
Χρή. Ἐ. δεῖ. 0. 
᾿Καταστήσανέξας. ῬΑ]. καξαστή- 

σαντες. 
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ἔχειν. ὅ. εἶ γὰρ ἀπαράσκευοι, τοῖδ τῶν ξυμμάχων ἐγκλή- 
μασιν ἐπειχϑέντερ, τεμοῦμεν αὐτὴν, ὁρᾶτε ὅπως μὴ αἴ- 
όχιον καὶ ἀπορώτερον τῇ “Πελοποννήσῳ πράξωμεν. 6. 

ἐγκλήματα μὲν γὰρ καὶ πόλεων καὶ ἰδιωτῶν οἷόν τε κα- 
ταλύδαϊ᾽ πόλεμον ᾿δὲ ξύμπαντας: ἀραμένους ἕνεκα τῶν ὅ᾽ 
ἰδίων, ὃν οὐχ ὑπάρχει εἰδέναι καϑότι χωρήσει, οὐ ἣν» 

διον εὐπρεπῶς πέσϑεαι." ; 

( Μηδὲ δειλίας ἔγκλημα εἶναι φοβητέον.) 

πγ΄. »» Καὶ ἀνανδρία μηδενὶ πολλοὺς μιᾷ πόλει μὴ 
ταχὺ ἐπελϑεῖν δοκείτω εἶναι. 2. εἰσὶ γὰρ καὶ ἐκείνοις . 
οὐκ ἐλάσσους χρήματα φέροντες ξύμμαχοι, καὶ ἔστιν δΊ0 
πόλεμος οὐχ ὕπλων τὸ πλέον, ἀλλὰ δαπάνηβ, δι ἣν τὰ 

ὅπλα ὠφελεῖ, ἄλλως τε καὶ ἠπειρώταις πρὸς ϑαλασσίους. 
8. πορισώμεϑα οὖν πρῶτον αὐτὴν, καὶ μὴ τοῖς τῶν 
ξυμμάχων λόγοις πρότερον ἐπαιρώμεϑα" οἵπερ δὲ καὶ 
τῶν ἀποβαινόντων τὸ πλέον ἐπ᾽ ἀμφότερα τῆς αἰτίας ἕξο- 15 
μὲν, οὗτοι καὶ καϑ᾿ ἡσυχίαν τι αὐτῶν προΐδωμεν." 

φ, ̓ Αἴσχιον - πράξωμεν) ὁ ὁ γὰρ ἐν πολέμῳ. ἡττώμενος. ἀναγμάξεται 
ἀπορεῖν καὶ εἰς αἰαχύνην καϑίστασϑαι, ἢ δουλεύων ἢ ἐπὶ μεγάλῃ 
ζημίᾳ τὸν πόλεμον καταλύων. - 5. Ἕνεκα τῶν ἰδίων) ἐδίων λὲ- 
γει τῶν Κυρινϑίων. οὐ γὸὺρ ἦν κοινὰ τὰ ἐγκλήματα πάντων τῶν 
“Πελοποννησίων, ἀλλὰ μύψων τῶν Καρινϑίων. -- 7. Θέσϑαι! ἀπο- 
ϑέσϑαι, καταλῦσαι. 

πγ. ,12. ἔλλλως τε καὶ ἦπε ιρώταις] πλεόνων οὖν καὶ δεὰ τοῦ- 
το χρημάτων δεόμεθα. κατὰ κοινοῦ δὲ τὸ ἔστιν ὃ πόλεμος. -- 
14. Οἴπερ ὰέ] ἡμεῖς οἵ “ᾳκεδαιμόνιοι. --- 15. Ἐπ’ ἀμφότερα) καὶ 
νίκην καὶ ἧτταψ. ([.}) -- 16. Τὶ αὐτῶν] τῶν ἀποβησομένων, 
(λ. 4“ὐγ.) ' 

δ. ᾿Ἐγχλήμασιν οπι. Ὦ. ϑ:.διΐηι 
Ῥτο ἐπειχϑέντες Βοηθαϊοίιβ ἰε- 
τῆθτο ἐποχϑέντες σοηΐθοϊ!, Οὔ ποῖ. 

Μὴ -- πράξωμεν παρ ὲ ΠΡΘΥ 
ὅδ βυηϊαχὶ ἴπ 6 κι. Απϑοαά, 1. 
Ρ. 162., ΠῚ αἰθθβὶ τῇ αηπΐα Π7ελο- 
ποννήσῳ οἱ πράξομεν 50ΥἹ) 1 πιγ",. 
Ῥοβίθυίιβ παροηΐϊ οεΐαπι Τδατ.. οἵ 
ΒΚ. Οὕο ἑᾳπιθπ πο ὀρ, 14, 
Ἐ 1. 1, 156. 54, Η, οἱ Ναῖ. οπῖ, 
μη- ἊΣ 
μι: Καὶ πόλεων. Καὶ ἀεθεῖ ΟἹ, 

ἐΞξύμπαντας. ἀραμένους. στ. Ὁ. 
Ι. ξύμπ. ἡμᾶς ἀραμ. ,- ξύμπ. 
τοὺς ἄφαμ, ΡΑᾺ]. ἀγοδνονς 511}. 
γα58. 

ὅδρ, ἩΧΧΧΊΠ, 2. δβιύσσουρ. 
Π 8:. ἐλάσση. 

᾿Θφελεῖ. ΙΝ πὶ ὠφελεῖται ὃ γα. 
ποῖ, 

9. Πρῶτον, αὐτήν. (855. πορα 
πρώτην αὐτὴν. ἡ ὶ 

ΐπέο Ῥᾳὶ, ἅπερ, ͵ 
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εἩἰθαῤδιυβφλδὸ σφῶν δύνασθαι σοφροσύνην ἔμφρονα εἶναι; ἐξ ιἧς 
“Ἢ ᾿ γίγνεσθαι, σφᾶς πολεμικούς τ καὶ εὐβούλουρ.). ἀμὴν ̓  

' που, δερλιἐἀϊβρφαδὺ καὶ μέλλον, ὃ. μέμφονται μά- 
λιστα ἡμῶν. μὴ αἰσχύνεσθε. σπεύδοντές τε γὰρ, σχο- 

. λαίτερον ἂν, παύσαισϑε, διὰ τὸ ἀπαραάκευοι ἐγχειρεῖν" 
καὶ ἅμα, ἐλευϑέραν χαὶ εὐδοξοτάτην πόλιν διαπαντὸς νε- 

δι μόμεϑα. 9, χαὶ δύναται τὰ σωφροσύνη. ἔμφρων 
τοῦτ᾽ εἶναι. μόνοι γὰρ ὁ εὐπραγίαις τε οὐκ ἐξυ- 
βρίξομεν, καὶ ξυμφοραῖς ἡόσον ἑτέρων. εἴχομεν" τῶν τε 
ξὺν᾽ ἐπαίνῳ ἐξοτρυνόντων ἡμᾶς ἐπὶ τὰ δεινὰ παρὰ τὸ 
δοχοῦν ἡμῖν οὐκ ἐπαιρόμεθα ἡδονῇ καὶ ἦν τις ἄρα ξὺν 

10 κατηγορίᾳ παροξύνῃ, οὐδὲν μᾶλλον ἀχϑεσϑέντες ἀνεπεί- 

᾿ πδ΄. Ὃ μέμφονται) οὗ Κορίνϑιοι μέμφονται. τὸ ἑξῆς οὕτω" 
καὶ τὸ βραδὺ ἡμῶν καὶ μέλλον ; ὃ μέμφονται “μάλιστα [τῶν ἄλλων 

των (λ. 40γ.}}, μὴ αἰσχύνεσϑε. ἱ καὶ νεμόμεϑα διὰ παν- 
᾿ τὸς τὴν πόλιν ἐλευϑέραν καὶ ἐνδοξοτάτην. σπεύδοντες γὰρ σχο- 
λαίτερον. ἂν παύσαισϑε, διὰ τὸ ἀπαράσκευοι ἐγχειρεῖν. ἐ ὑποστι- 
κτέον οὖν ἐς τὸ μὴ͵ αἰσχύνεσθε, π- 5. Σωφροσύνη ἔμφρων] σω- 
φροσύνην ἔμφρονα λέγει τὴν μετὰ λογισμοῦ τυγχάνουσαν, οὐ , τὴν 
ἀλόγιστον καὶ ἀπὸ φύσεως μόνον συμβαίμουσαν. --- 6, Τοῦτ᾽ εἷ-- 

τὸ βεαδὺ καὶ τὸ μέλλον. --- 7. Τῶν τε ξὺν ἐπαίνῳ --}] ταῦτα 
α πρὸς τὸν Κορίνϑιον ἀποτείνει" ἐκεῖνος “γὰρ κατά τι καὶ 

ἐπήνεσεν. αὐτοὺς, κατὰ τι καὶ ἐφεξδ,, τ ως αὐτοὺς μελλητάς. --- 

Ἴς ᾿ Ῥ, ἸΧΧΧΙΥ. Παύσαισϑε. ῃ.. πρᾶτᾷ. ϑίβρῃ., φιδησηπδπι ἴη 
5. Αὔρ' Ἐν ῬΑ]. 1,  αϊ. “(κςς. οἱ Ὦ. πὶ ἐιρεσ ἐ βοσίρζιμ. 

Ἢ, ἐν ῦ (6.) στ. Ὁ. ..Ὲ Οἢ) Ψψυ]ρο (οἱ Ηδ80Κ.) ἐποτρυνόντων. 
παύςσ Οτ. ἐδπῖθπα Οἷμπ ἂν ΑἸϊογιτι ἃ ΒΈΚΚ, σβοθρίιπ ἔπ6- 
ΒΌΡΕΥ ἢ. 'Μαγᾷ. ϑίδβρῃ. παύσοι- ἰὰΐγ 080. 90. 
σθε. α45ο. παύσεσϑε, Παύσαισϑε Τὸ δοκοῦν. Τιϑυγ, οτι. τό. 
πξιϑρλεσα τεοθρίς. Ηδδοκ. γἱά. 1. Ἐπαιρύμεϑα. Οοὰ, Β85. ἃ οοἵ- 
1. Ὁ. 1538. τϑοῖ. ̓  ἐπαιρώμεϑα. 

τς Καὶ ἅμα --- διαπαντός. γ,ὙΠοπι. Οὐδέν. Οποὰά νιῖΐσο (εξ δρ. 
."ς ὙΥΑΒΒ. Εδὶ δρᾶ Ὑπὸ ἨΗδδοῖκ.) βιιθὴϊοίεις δή, Οα58. Ατιρ,. 
ΠΕΤῚ ἐπίδοξος, ὉΡὶ νατίϑιη ΟἹ Ὁ ΕΝ Ἐκ  )5..5 ΕΠ. 

ὐαμρο ἱπάϊοαδι: ἔνδαξος μέν- ΆἈορ. (6.) ΒεΕκΚΚ, θχριιπρὶ 1ι.550- 
᾿ ' εὔδαξος γράφεται παρὰ Τιηῖ. Τιδιτ, ΡΥῸ εο δὲ Βαρεί. 

" καὶ ἅμα --- διαπαι- ᾿Δἀνεπείσϑημεν. Ο(α55. ΕΧ 6πι6η- 
Ῥῦκ. Νοβινὶ ΠΡυΪ οπιπος ἃαΐ. τεο. πιᾶη. μδ8Ρ. σοα, Β88. 

ἱ ἀπο Τα. δίξοσιπι 8. ΡΥ. πιᾶῃ., ΑΥΎ πὶ. Βᾶτ. Α]ά. 
τ, Ξβὰ πόλιν πὶ, ἴγαι5- ἙΕἸΟΥ. δα. Βαβ. πιᾶτρ." ϑἴδρῃ. ἂν 

τρίχα ἐπείσϑημεν. γ, ΝΟΪΊμπν 11 1ο-- 
αλεῦτο ππαδεν ομεα Οτ, συπὶ νοοι]α ἄν παροσ ροϊεϑί. “( 

5ΤΕΡΗ. ΟΥ. πὰ; 9, ἀναπείθειν 
αῶβξς Πὰ (885, Απιρ. εἴ οσρίία ἄν, φιιοὰ νυ]ρὸ σοπδιιο- 
1... 0. Ε΄ Ἀερ. (Θ.) γαῖ. Γιδιγ. ᾿ἀιάϊπθιι 5: 6 Πάτα ἀϊοίταν, Ῥτο- 
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σϑημεν. 8. πολεμικοί τε καὶ εὔβουλοι διὰ τὸ εὔκοσμον 
γιγνόμεθα, τὸ μὲν, ὅτι αἰδὼς σωφροσύνης πλεῖστον με- 
τέχει, αἰσχύνης δὲ εὐψυχία: εὔβουλοι δὲ, ἀμαϑέστερον 
τῶν νόμων τῆς ὑπεροψίας. παιδευόμενοι, καὶ ξὺν χαλε- 
πότητι σωφρονέστερον ᾿» ὥςτε αὐτῶν ἀνηκουστεῖν" καὶ ὅ 

μὴ τὰ ἀχρεῖα ξυνετοὶ ἄγαν ὄντες, τὰς τῶν πολεμίων 
παρασκευὰς λόγῳ ϑαλκῖ μεμφόμενοι, ἀνομοίως ἔργῳ ἐπεξ- 

ἐέναι" νομίξειν δὲ τάς τὸ διανοίας τῶν πέλας ομασμΝ 

1. Πολεμιποί τε καὶ εὔβουλοι. - πη. ̓ εὔβουλοι διὰ τὸ εὔκοσμον. 
ἀσαφὲς τὸ χωρίον. ποιεῖ ἡ τῶν ὀνομάτων ἐναλλαγή. “τήν τε γὰ 
αἰδῶ καὶ τὴν αἰσχύνην κατὰ τοῦ αὐτοῦ τίϑησι συνωνύμως, καὶ τὸ 
λοιπὸν ἔμφασιν παρέ ἔχει ὡς ἐπὶ ἄλλου καὶ ἄλλου τάσσων τὴν λέξιν. 
ὡς καὶ τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν εὐχοσμίαν ὁμοίως τέϑεικε. δεῖ 
οὖν οὕτω νοεῖν" πολεμικοί τε γιγνόμεϑα καὶ εὔβουλοι διὰ, τὸ εὔ- 
ποσμον. ἀνάγκη γὰρ τοὺς εὐκόσμους σωφροσύνης πλεῖστον μετέ- 
χειν διὰ τὸ τοὺς δὐκόσμους καὶ αἰδήμονας εἶναι; αἰδήμονας δὲ 
ὄντας εἶναι εὐψύχους καὶ πολεμικούς " τῆς γὰρ αἰδοῦς παὶ αἰσχύ-: 
νης ἡ εὐψυχία πλεῖστον μετέχει, Ὅμηρος" Αἰδομένων δ᾽ ἀνδρῶν 
πλέονος σόοι ἠὲ πέφανται. --- 8. ᾿ἡμαϑέστεροι] ὁ μὴ εἰδώς τι κα- 
κὸν ποιῆσαι ἀμαϑῶς αὐτοῦ ἔχει δηλονότι" ἡμεῖς οὖν, φησὶ, παι- 
δευόμεϑα ἀμαϑῶς ἔχειν τοῦ καταφρονεῖν τῶν νόμων. τοῦτ᾽ ἔστιν, 
οὐ παιδευόμεϑα ὥςτε ὑπερορῷν τῶν νόμων. -- 4. Καὶ ξὺν γαλε- 
πότητι ἢ οὗ γὰρ “Παπεδαιμόνιοι βαρυτάτην εἶχον ἀγωγὴν, χαλεπῶς 
ξημιούμενοι καὶ σωφρονιξόμενοι. ἐν γὰρ “ακεδαίμονι ἔφοροί τι- 
νες ἤσαν; οἱ εἴ τινα ἴδοιεν ἀργοῦντα, τοῦτον ἔτυπτον, λέγοντες 
ὅτι ὁ ἀργῶν καὶ τῶν νόμων σπεύδει καταφρονεῖν. - ὅ. Αὐτῶν) 
τῶν νόμων͵ δηλονότι. --- 6. Τὰ ἀχρεῖα) τὰ σοφίσματα τῶν λόγων" 
οἱ γὰρ Λάκωνες βραχυλύγοι. -- 7. ᾿ἠνομοίως ἔργῳ ἐπεξιέναι) ὡς 
τῶν Χορινϑίων οὕτως ὄντων. (2. 4ὑγ.) -- 8. Τῶν πέλας] ἀντὶ 
τοῦ τῶν ὁμοίων ἀνθρώπων. ὁ δέ τε σύνδεσμος πρὸς τὸ οὔ ἐπίό- 
ῥημα, τὸ δὲ οὔ ἀντὶ τοῦ μὴ, ἵν ἢ οὕτως ἡ. σύνταξις", γὺ πολε- 

ῬΥΐθ ῥϑϊο αὐἴλης νὴ ΒΑΡΟΥΘ. 11.7 584 οἵπὶ Ψ' 181}. Υ66. ΌΡΕΝ 
ΟΣ. ΤΙ ουβοἢ. Οὐ. 8. 209. 5. οἱ ξ ροβῖϊο. 
ΠῸ5 ἴῃ η΄ δα Χϑη, Απαῦν. 5: ἄν. Ζιωφφονέστερον.. Μορφι., Ἂν. 
1 Οτ. Του νΕΥ̓β115 ῬΙῸ ἀϊδοτθ- σωφρονέστξροι. ' 

Ἢ ὥςτε. Ὁοά. Β85. ἃ ῬΥ. τιδαι, 
καὶ ὥςτε, α οογτθοῖ. ἢ ὦ ὥςτε. 

᾿Ξυνετοί. Β. ἀδιεχλν, ε 8. αἰ 
ϑαῦ, ΤΉΔ.Ι. ᾿ 

Καὶ μή. Ῥοδὶ μή ϑιθρβαπὰβ 

Ῥϑηΐθ βουῖρίατα εβδὲ ἀνεπείχϑης 
μὲν. Τι5. ἂν ἐπείχϑημεν. 

. 8. Πολεμικοί. Β. πολεμοι, οἵ ἐκ 

85. Οἱ Θ81, "181. 
Πλεῖστον. Οτ. πλέον. 
᾿ἡμαϑέστερον. Ε; (855. Αἰρ. 

(φαδηαιαπι 101 δ᾿ πιαῃ. χΘοθηΐ, 511- 

ῬΟΥ ν Ροϑβι απ) ΟἹ. ῬΆ]. 1, ψαΐ. 
Ὦορ. ΟΥ. ΕἸΟΥ,, ῬΑυ 51115, ττὖ νἱτ 
ἀδίαγ, οχἠπηΐθιι5 οἱ Τιι5. ἀθαϊε 
ΩοὔΏΠεΡ. Ῥυίιβ ἀμαϑέστεροι. 11ᾶ 

νἱγρι]ατι ρομθπάδηι ἀυψῆρθδηι οἔ 
ποῖ. δὰ 1, 12, 

᾿ἀνομοίως. Ὠ. απ. μαύμίν; 
ἴῃ Βος ἐδηιθη 1η ΠΊαΥΡ. ν σα βουὺ- 
Ῥίατα δϑαποίαϊα. ᾿ 

, Τάς τε διανοίας τῶν ϑέλῳ. 
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σίους εἶναι, καὶ τὰς προςπιπτούσας τύχας οὐ λόγῳ διαι- 
ρετάς. 4. ἀεὶ δὲ ὡς πρὸς εὖ βουλευομένους. 'φοὺς ἐναν- 
τίους ἔργῳ παρασκευαξώμεϑα. καὶ. οὐκ ἐξ ἐκείνων: ὡς 
ἁμαρτησομένων ἔχειν δεῖ τὰς ἐλπίδας, ἀλλ᾿ ὡς. ἡμῶν 

δαὐύὐτῶν ἀσφαλῶς 'προνοουμένων. πολύ τε’ διαφέῤρειν οὐ 

δεῖ νομίξειν ἄνθρωπον ἀνθρώπου, κράτιστον δὲ. οὐβυοὰ 
ὅςτις ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις παιδεύεται." οὐρπε όσα τίς. 

(Εἰς λόγους οὖν χρῆναι συνελϑεῖν ᾿Αϑηναίοις περὶ τῶν διαφορῶν.) 

πε΄ , ΤἸαύτας οὖν ἃς οἵ πατέρες τε ἡμῖν παρέδο- 
ὅαν μελέτας, καὶ αὐτοὶ διαπαντὸς ὠφελούμενοι ἡμὴ 

τομὴ πάρῶμεν, μήδ᾽ ἐπειχϑέντες ἐν βραχεῖ μορίῳ ἡμέρας 

μιχοὶ καὶ εὔβουλοι “γινόμεθα, παιδευόμενοι μὴ͵ νομίξειν τὰς Αβν. 
ψοίας τῶν πέλας καὶ τὰς προςπιπτούσας τύχας ὁμοίας εἶναι λόγῳ 
ἰπτκονεΝ ἐντὶ τοῦ, οὐχ ὡς λόγῳ λέγουσιν οἱ μὴ σκοποῦντες ἃ 

οὕτω “τὰς τύχας ἔχειν ὑπολαμβάνομεν. οὐδὲ γὰρ ἔστι λόγῳ 
διρίϑεῖν, τὰ μέλλοντα ὑπὸ τύχης ἔσεσϑαι. "--ὦ 1. ,Πφορπιπτούσας 
με δέ ἀποβάσεις (λ. “40γ.) -- “Ἰιαιρετάς] φανεράς. --- 8. Ἔβργῳ) 
ἐμπράκτως. (λ. “47}0γ.) --- Καὶ οὐκ ἐξ ἐκείνων ---Ἴ πρὸς“ τοὺς 16- 
γους τοῦ Κορινϑίου͵ αἰνίτξεται. --- 5. Πολύ τε διαφέρειν --- --Ἰ 
πολύ τε διαφέρειν ἄνϑρωπον ἀνθρώπου οὐ δεῖ νομίζειν, ὥςτε 
οἴεσθαι πολὺ. διαφέρειν τοῖς λογισμοῖς " ἀλλὰ κράτιστον τοῦτον νο- 
μίξειν᾽ μόνον. ὃο᾽ ἂν, ὑπὸ τῶν δεινῶν καὶ τῶν. περιστάσεων παι 
δευόμενος, ἐπίνοιάν τινα σωτηρίας πορίσηται. (λ. 4ὖγ.) --- 6. Κρά- 
τιστον. «δὲ εἶναι ---ἢ κράτιστος ἐστι; φησὶν, ὅςτις, μήτε πᾶσι μήτε περὶ 
πάντων πείϑεται, περὶ, δὲ μόνων τῶν ἀναγκαίων παιδεύεται ἀκούειν 
καὶ τῶν αὐτῷ προςηκόντων. --- 7. ̓ ἀναγκαιοτάτοις] ἐπικινδυνοτά- 
ῥ" ὦ (λ. 4“γ. κ᾿ 

[ΝΣ τν Ὑπᾶτρ. ΒΙ6ΡΆ. τᾶς τε τῶν 
πέλας, διανοίας. 1ῃ ἘΞ, Ἰδοιηα ΔΡ 
"1 πλυα χόλον ἔργῳ παρασκ. Τιδυτ. 
ΟΠ. τε. 
ον ὃ; τῷ ἔργῳ. ὀφμ 

αρασκευαξώμεθα. Τα Απρ.. 
ΟἹ. ἢ κυρβλρ Βερ. ψιμα, πὶ. 
5" τπιᾶγρ,. ϑίΘρἢ., δἰ ἃ ΡΥ. πιδῃ- 
Ομ, θὲ, τε «υδηαιδαπὶ ἢ Β15 

5 βαρον, ὦ 5οτγίρϑοσαϊ ὃ, ἴῃ 
Β85. ᾿δυΐαηι 6Χ οἰἠχδηᾶαΐ, 
᾿παρασκχευαξόμεϑα. »»ϑουῖς 

ἐμ κεδ ο ἔλροαι παρασκευαξώμε- 
3α, ψιο ουἶπᾶθ ἂς 81 ἀἰϊχίββϑξ 
παρασχευάζεσϑαι δεῖ, τιῦ 56 ιιῖτν 
ἔχειν δεῖ."ς ΒΤΕΡΗ. ΡΥΟΡΥΪΘ δπῖαι 
πιΐποτο αἀἰβιϊποομδ. δη16 ἀεί Ρο- 
δἰἴα βουίρίοσ ἀθρεραΐ ρεύβεζε πα- 

σά, 

ρασπευαστέον 5εῖῖ παρασκευαστέα. 
Να]6 Ἰρίιασ σοηλιποίνππι 40 
Βδδβοῖς, γοοθρίιην ΒΈΚΚ. Υαγβιιβ 
χϑριιάϊανξ. 
Ὡς ἁμαρτησομένων, (485. ὡς 

ἂν ἁμαρτησομένων, 8688 τεοθηΐ, 
τά8η. ἄν Δοϊδνοσαΐ, 
Πολύ τἜ. 1. πολὺ τι. 
Κράτιστον δέ. Ὁ, πράτ, τε; οἱ 

δέ͵ 5. τὲ Θδά. χήηδη. 
“Ὅςτις. Τις οτα. Ὦ. 

οδρ. ΟΧΧΧΥ. Ταύτας οὖν ἅς. 
Ἰ ΤΑ ταῦτας τε οὖν ἅς. 1). 1. τάς 
τε οὖν ἄν. 
Ἡμῖν. Ι. ἡμῶν. 

, ̓Ἐπειχϑέντες.. Ι, ἐπειχϑέντας, 

ἐς 5. ἂς εδᾶ. τηδῃ. ΤΟΊ ΤΡ 
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περὺ πολλῶν" σωμάτων. καὶ χρημάτων; καὶ πόλεων, καὶ 
δόξης, βουλεύσωμεν, ἀλλὰ καϑ' ἡσυχίαν. ἔξεστι δ᾽ ἡμῖν 
μἄλλον' ἑτέρων, διὰ ἰσχύν. 2. καὶ πρὸς τοὺς. ́ 4ϑη- 
»αίους. πέμπετε μὲν περὶ [τῆς] Ποτιδαίας, πέμπετε δὲ 

περὶ ὧν οἱ ξύμμαχοί φασιν ἀδικεῖσθαι, ἄλλως τε καὶ ὅ 
ἑτοίμων ὄντων αὐτῶν δίκας δοῦναι" (ἐπὶ δὲ τὸν διδόν- 
τὰ οὐ πρίτερον νόμιμον ὡς ἐπὶ ἀδικοῦντα ἰέναι") πα- 
ρασχευάξεσϑε δὲ τὸν πόλεμον ἅμα. ταῦτα γὰρ [καὶ] 
κράτιστα βουλεύσεσϑε, καὶ τοῖς ἐναντίοις φοβερώτατα.“ 

8. Καὶ ὁ μὲν ᾿ἀρχίδαμος τοιαῦτα εἶπε" παρελϑὼν 10 
δὲ Σϑενελαΐδας τελευταῖος, εἷς τῶν Ἐφόρων τότε ὧν, 
ἔλεξεν ἐ ἐν τοῖς “αχεδαιμονίοις ὧδε. 

(6, 4ὅγος Σϑενελαΐδου καὶ διαγνώμη τῆς ἐκκλησίας. 
πο --πξ. Σϑενελαΐδας διακελεύεται πολεμεῖν.) 

σις. »͵Σὐθοὺς μὲν λόγους τοὺς πολλοὺς τῶν ᾿49η- 

πε. 3. Ἔξεστι δὲ ἡμῖν --] ταῦτα πρὸς τὸν Κορίνϑιον. αἰνίτ- 
τεται ὁ “Αρχίδαμος. -- 8. Διὰ ἰσχύν] δὲ ἣν ἔχομεν ἰσχύν" μή 
πως φϑάσαντερ ἀπολέσωμεν ταύτην δι ἀβουλίαν. -- 6. Δίκας 
δοῦναι) κρίσεις. 

πξ. Τοὺς μὲν ̓ λόγους " τῶν πολλῶν 1] δημηγορία ΖΣθενε- 
λαΐδου τοῦ ἐφόρου κατὰ τῶν ᾿ἀϑηναίων καὶ τοῦ ᾿ἀρχιδάμου. τὸ 
δὲ τῆς δημηγορίας σύντομον καὶ “Μακωνικόν" διὰ τοῦτο προοίμια 
οὐκ ἔχει. 8. Ταύτης τῆς δημηγορίας ἈΦΟΡΉΡΟΝ Πλούταρχος ἐν τοῖς 

Βουλεύσωμεν. Ἐ.. υουλεύσωμεν, 
εἴ 5661. φᾶρ. πυουλεύεσϑαι. 
ῷ. Τοὺς ᾿Αϑηναίους. 

οτη. 1. 
[Τῆς] Ποτιδαίας. ΑΥτῖο. οι. 

ΒΡ. (6,) Η. Οτ. ἢ, 1, ΕΝ Μοβαι. 
ΑΥ. ΟἾγ. Πδη, 

“Δοῦναι. ΜδΥτρ. δΊ:θρῃ. διδόναι 
Αἱ νἱὰ, ΟδΡ. 144. 
Ἐπὶ δὲ τὸν --- ὡς. Ἐχοϊᾷογιπξ 

μδθο ον 0ὴ5 βοβίϊαπι ἐπί ἴῃ (855. 
Αιιρ. Ῥα]. Ο. εἐ Η., ἴπ (855. οδἕ 
Ο. απο δὐἀβογιρία ἃ]. πιδη. 

᾿Ἐπὶ ἀδικοῦντα. Τὰ ρίεπε (655. 
Ἄπ5. Ο. Ε΄. Ρα]. Η. 6. πιᾶτᾷ. 
δίερῃ. Ῥτο νυ]δ. ἀέρανθι ΒεκΚΚ.) 
ἐπ᾿ ἀδικ. ΟΣ. 1.1. Ρ. 217. 

Παρασκενάζεσϑε. ἢ Η. παρασκευ- 
ἄξεσϑαι. : 

Ασιῖο, 

Καί απῖς χριῤκερόνα οὔ. (885. 
Απρ. α. Ε. Ἄδερ. (6.) Ναὶ. 

Φοβερώτατα. (.. φοβορώτερα. 
8. Τοιαῦτα. Ε. ταῦτα, αιοᾶ 

ἰδπιθ 8 γθοθρὶξ (811. ὙἹὰ. γγ45:. 
οὐ Κι, δἀ ΝΙ, 8, : 

Σϑενελαΐδας. Ὅν. Στενελαΐδας. 
ἜἜλεξεν ἐν. Ἔν 4 Ηββοκ. εἰ 

ΒΘΚΚ, δαάϊτιαπι α 855, Αὐρ. Ἐς 
11. γαῖ. πιᾶυρ. Ἀερ, δὲ πλᾶυρ. 
ϑίβρῃ, ,. Οἴτο ἀϊσέιιηι τη οᾶο ΕΠ 
68. θδ. ν οἷς προφήκει ἡμᾶς 
οὐχ ἥκιστα εἰπεῖν. ““ ΒΤΕΡΗ 
ψα}ὰ: αρμὰ Ἐπωδιαθαμοὶ 
ἐπισιεῖί. 

Οαρ. ΟΥΧΧΥῚ. Τοὺς πολλούς. 
ΙῺ σαρὶϊθ ΒΟῸΣ ΙΘριασ τῶν 
πολλῶν. 
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ναίων “οὐ γιγνώσκω" ἐπαινέσαντες γὰρ πολλὰ ξαυτοὺς, 
οὐδαμοῦ ἀντεῖπον ὡς οὐκ ἀδικοῦσι τοὺς ἡμετέρους ξυμ- 
μάχους καὶ τὴν Πελοπόννησον" καίτοι εἰ πρὸς τοὺς Μή- 
δους ἐγένοντο ἀγαϑοὶ τότε, πρὸς δὲ ἡμᾶς κακοὶ νῦν, 

5 διπλασίας ξημίας ἄξιοί εἰδιν, ὅτι ἀντ᾽ ἀγαϑῶν κακοὶ γε- 
γένηνται. 2. ἡμεῖς δὲ ὅμοιοι καὶ τότε καὶ νῦν ἐσμὲν, 
καὶ τοὺς ξυμμάχους, ἣν σωφρονῶμεν, οὐ περιοψόμεϑα 
ἀδικουμένους, οὐδὲ μελλήσομεν τιμωρεῖν" οἱ δ᾽ οὐχέτι 

᾿ - , ἢ ᾿" κ᾿ ι ΓΦ μέλλουσι κακῶς πάσχειν. 8. ἄλλοις μὲν γὰρ χρήματα 
10 ἐστι πολλὰ καὶ νῆες καὶ ἵπποι". ἡμῖν δὲ ξύμμαχοι ἀγα- 

- νε ᾿ ὶ Ὁ ΒΩ αλλ υῖ ζ 

ϑοὶ, οὖς οὐ παραδοτέα τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἐστὶν,, οὐδὲ δί- 
καὶρ καὶ λόγοις διακριτέα, μὴ λόγῳ καὶ αὐτοὺς βλαπτο: 

πολιτικοῖς παραγγέλμασιν. ( Αὐγ. Ῥοστγ.) δι Ἰστέον ὅτι, ἦσάν τίνες 
παρὰ Δακεδαιμονίοις ἄρχοντες, τὸν ἀἄριϑμον πέντε, οὐς ἐφόρους 
ἐκάλουν, διὰ τὸ ἐφορᾷν τὰ τῆς πόλεως πράγματα. ἐν διαδοχῇ δὲ 

ἤσαν. --- 8. Πρὸς τοὺς Μήδους] κατὰ τῶν Μήδων. (λ. 47.) --Ξ 
4, Κακοί] πακότροποι. (λ. 40γ.} ---ἰ 6. Ὅμοιοι καὶ τότε] ἐλευϑε- 
ρωταὶ τῆς Ἑλλάδος δηλονότι. --- 8. Μελλήσομεν] ὑπερϑησόβμεϑα. 
Τοῦτο πρὸς ᾿ἀρχίδαμον λέγοντα ὡς δεῖ βραδύνειν. (Δ. 40υγ.). -- 
Οἱ δ᾽ οὐκέτε μέλλουσιν] ὑπακουστέον τὸ ἐπειδὴ, ἵν ἢ, ἐπειδὴ 
οὐκέτι μέλλουδὶ κακῶς πάσχειν. τὸ γὰρ μέλλουσιν νῦν οὐχὶ ὥςπερ 
ἐπὶ τοῦ βραδύνουδε δεκτέον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ ἐσομένου χρόνου. --- 
9. ἴλλλοις μὲν γάρ --- ---Ἰ ταῦτα πάλιν πρὸς ᾿Αρχίδαμον ἀποτείνει; 
λέγοντα ὡς πλούσιοί εἰσιν οἱ ᾿άΑϑηναῖοι. ὅρα δὲ πῶς ἄψυχά τινα 

. 7 

. ς 
Πολλὰ ξαυτούς. Ο. Ἀδρ. (6.) 

ξαυτοὺς πολλά. 

᾿ ᾿ἀγντεῖπον, ὡς οὐκ. Οὐκ αἀϑεϑεὲ 
ΟἸγ, Μα]θ. νἹα. οαρ. γ7. ΝἼΠ, 
24. 8]. ̓  ἀντιλέγειν Θ᾿ΐπ 5αρ᾽ 5 πιθ 
ΤΟΙ δοπέγασϊεεγε, 568 εοπίτα α7- 
έτηιατε, τέδροπάετε βἰσηϊξδοαι, Οἔ, 
Ιηὰ, εἰ ΑΡγΈβοΒ. Ρ. 88. 

Πρὸς δὲ ἡμᾶς 6 655. Ατρ. ΓΟ, 
ἘΣ Ρᾷ]. Η. Ο. ρτο πρὸς δ᾽ ἡμᾶς. 
ο᾿Αντ᾽ οτα. Ἐ. 

τἀ Ὧν μοιοί καὶ τότε. ἈιΘ6'. 
(6.) δὲκαὶ ὅμοιοι τότε. Ἢ. δὲ 
καὶ τότε ὅμοιοι. Ῥταθίετθα Ῥα]. ᾿ 
Βεκκ; ὁμοῖοι. Υἱά. 1. 1. Ρ. 215. 

᾿ Ἦν. σώφρον ονῶμεν. Ἐ. εἰ σωφρο- 
νῶμεν. ΟΥ: εἰ μι οι τ βαρ ῶ 
ΒΡΟΙ οὐ. Βουὶρίιηι, ; 

ἹΜελλήσομεν. Ἐ.. μελήσομεν., 
Οἱ δ᾽ οὐκέτι. Οἱ δ᾽ αἰν]βῖπέ 

χεοιθ Αὑρ. ΟΥ. Ηδβοκ. Βεκᾷ. 
Ρτο οἵδ᾽, π ἀεβῖξ οοριυϊαπαΐ 
Ῥαχέϊοι]α. 14, Τιαπγ, οὐδ᾽ οὐκέτι. 

8. Πολλά ποι αὐποβοιπίὶ οὐ. 
Β45. Οτ. 1απγ. Ε. πα, Μοβαα, 
Ατ. ΟἾγ. δ, τι, Αἴ οδρ. 85. 
περὶ πολλῶν σωμάτων καὶ χρη- 
μάτων. : ν 

Παραδοτέα --- τιμωρητέα ἐν τά- 
χει. ῬποιίαΒ : Οὐ παραδοτέα ἂν- 
τὶ τοῦ οὐ χρὴ παραδοῦναι; Ρ. 534- 
ἴῃ πολεμητέα εἶναι ἐν τάχει, τἱοϊ 
Βαιὰ ἠμθῖα ποϑίχὶ Ἰοοὶ νθυθδ τίς 

μωρητέα ἐν τάχει ουἴπι 115, 488 

οδρ. 88. Ἰαραπίητ, πολεμητεα εἶ- 

γαι οοηἴααϊε, Ο8πηι. τλαγξ. ϑΈΘΡἢ. 
εἰ 8080], τιμωρητέον. Οἵ. οὐ 
δίκαις. ᾿ 
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μένους" ἀλλὰ τιμωρητέα ἐν τάχει, καὶ παντὶ σϑένει. 4. 
καὶ ὡς ἡμᾶς πρέπει βουλεύεσθαι ἀδικουμένους, μηδεὶς 
διδασκέτω" ἀλλὰ τοὺς μέλλοντας ἀδικεῖν μᾶλλον πρέπει 

πολὺν χρόνον βουλεύεσθαι. 5. ψηφίξεσϑε οὖν, ὦ .4α- 

κεδαιμόνιοι, ἀξίως τῆς Σπάρτης τὸν πόλεμον" καὶ μήτεϑ 
τους ᾿4ϑηναίους ἐᾶτε μείξους γίγνεσθαι, μήτε τοὺς ξυμ- 

μᾶἄχους “καταπροδιδῶμεν, ἀλλὰ ξὺν τοῖς ϑεοῖς ἐπίωμεν 
[πρὸς] τοὺς ἀδικοῦντας.“ 

γος ““ακεδαιμόνιεοι αὐτοὶ ψηφίξονται λελύσϑαι, τὰς σπονδάς.) 

πξ΄. Τοιαῦτα δὲ λέξας, ἐπεψήφιξεν αὐτὸς, Ἔφορος. 
ὧν, ἐς τὴν ἐκκλησίαν τῶν “Δακεδαιμονίων. 4. ὃ δὲ (χρί- 10’ 
νουσι γὰρ βοῇ, καὶ οὐ ψήφῳ) οὐκ ἔφη διαγιγνώσκειν 
τὴν βοὴν, ὁποτέρα μείξων, ἀλλὰ βουλόμενος αὐτοὺς, φα- 
γεῤῥξ. ἀποδεικνυμένους τὴν γνώμην, ἐς τὸ πολεμεῖν μᾶλ- 

λὸν ὁρμῆσαι, ἔλεξεν, ,ἡ(Ὅτῳ μὲν ὑμῶν, ὦ «“ακεδαιμό- 

ψιοι, δοκοῦσι λελύσϑαι αἵ σπονδαὶ, καὶ οἵ ᾿ϑηναῖοι ἀδι- 15 
κεῖν, ἀναστήτω ἐς ἐχεῖνο τὸ χωρίον.“ (δείξας τι χωρίον 

καὶ ἀλόγιστα τοῖς ᾿ἀϑηναίοις ἐμαρτύρησεν. - τος 1. Τιμωρητέον] ἅπαξ 
κεῖται ἡ, λέξις παρὰ τῷ δήτορι" οὐ χρὴ δὲ ἐν τῷ πολιτικῷ λόγῳ 
λέγειν αὐτήν. - 8, Τοὺς μεῖλ. ἀδικεῖν 1 τοὺς ᾿Αϑηναίους. καὶ 
ταῦτα πρὸς ᾿Δρχίδαμον.. (4υγ. ) 

πί. 10. Κρίνουσι γὰρ βοῇ καὶ οὐ ψήφῳ] “τὴν ἀποδοχὴν τοῦ 
λόγου οὐ ψήφῳ χρίνουσιν οἱ “ακεδαιμόνιοι τῶν παρόντων, ἀλλὰ 
βοῇ" οἷον ἢ πάντες βοῶσιν, ἢ ἡσυχαζουσί ἔνες, τινὲς δὲ βοώ-- 
σιν, ἐπαινοῦντες τὰ εἰρημένα. (λ. 4ὺγ .),-ττ 16. Δείξας τε χω- 
ρίον αὐτοῖς) τὸ ἑξῆς τῆς διανοίας οὕτως, ἔλεξε, δείξας τι 

᾿ Σϑένει. Οτ. στένει. 
“4, Πρέπει. Ἐ΄. προφήκει. 

.  Ἐπίωμεν [πρὸς] τοὺς ἀδικοῦν- 
ζας. Ἰρός ἀιιοῖιπι 6 855. Ἀπσ. 
ΟἹ: 1ι. ναι. Ἡ: Βδρ. (6.}, «αὶ 
ἴῃ πλαΥ δ. δ ἀδουίρίαμι. ΒΡῈ να] δ᾽ 
βουϊρίπταιη. Οἵ. ἂρ 92. ΨΌ]βο 
(6: “Ἤδβοκ.) ἐπί. Ὁ. 1. κατά. 
ΨΙρός εἰίάγη ΒΕΈΚΕ. Ὑθσερῖ!. ἘῸΥΞ 
ἰαδβῖβ Ἴδτήθη ὨΏ]]ΠΔ ΠῚ Ρυδθροϑβῖι1ο- 
ἠδπὶ ἀἀατάϊε ΤΑπογ ἀ1α65. Ὑ ά, 
ποῖ. Π᾿ 

᾿Θρ. ΤΧΧΧΥ ΤΙ Τοιαῦτα δέ. 
» 4 Ηδδοκ. οὲ Βεῖης, ᾿πβουειπι 
6. Ολ85. Αἰιρ. ῬΑ]. 1ι, γαῖ. Η. 
ΒΡ, (6. 5. ν.) Μόξψα. ΑΥὐ. ΟἸχ, 

Ὁδπ. νι 6. τοιαῦτα δή. ΥἹᾶ. δι 
οᾶρ. 453. ἔπ. Μι]βθο: ρατγίλοιϊα 
ἀεοβῖ. Ρυδβίθεσθ Ὦ. ταῦτα." Με, 
αὐ σαρ. 8δᾺ᾽ ἃ “046 

"2, ὋὉποτέρα.. Τιαυτ. ἘΜῚΝ σπίο- 
τέρα, οἱ 510 ΤΛΔΥΡ 5160}. συ. ἃ 
ῬΓ. 8), πότερα, ἀρίπάο ἱ ἴῃ ἔγοη- 
ἰθ6 δαἀξοσίρίαμι ογαϊ ὃ, δὲ τη ΐαϊα 
8664 65 ϑούθη 8, δ πον Εἰ. 1Πό- 
ξερὰ ΧΕ] ποτέρα εἴαπι 1. 

᾿γμῶν ἄφοβϑὶ (, Ε. δ Φ ἢ 
Δελύσϑαι. Ῥαὶ; λελῦσϑαι Ξοτῖ- 

θευθ πια]6 βοϊεῖ, ΒΕ, (6 23) Ββρ. 
Ἡ. ἐπα η5ΡΟΩ δπΐα δοκοῦσι. 

Ζείξας τι χωρίον.- ἘΧοΙάοΥτπΣ 
μδθο ἴῃ Ὁ, ΟΡ" οἰ υϑάθῆι νόθα, το- 
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αὐτοῖς" γ ν δεῷ δὲ μὴ δοκοῦσιν, ἐς τὰ ἐπὶ ϑάτερα.“ 3. 
ἀναστάντες δὲ διέστησαν, καὶ πολλῷ πλείους ἐγένοντο 

οἷς, ἐδόκουν αἴ. τὰ Ἀμὰν, “λελύσϑαι. 4. προςχαλέσαντές τε 
τοὺς. ξυμμάχους, ε ὑπον, ὅτι. σφίσι μὲν. δοκοῖεν ἀδικεῖν 

5 οἱ ̓ 4ϑηναῖοι.. βούλεσϑαι. δὲ καὶ τοὺς πάντας ξυμμάχους 
παρακαλέσαντες. . ψῆφον ἐπαγαγεῖν, ὅπως κοινῇ βουλευ- 

ἱξνοι.» τὸν : πόλεμον ποιῶνται, ἣν δοκῇ. ὅ. καὶ οὗ μὲν 

ἀπεχώρησαν ἐπ᾿ οἴκου, διαπραξάμενοι. ταῦτα" χαὶ οἱ ̓ 4ϑη: 
᾿ψάίων: πρέσβεις ὕστερον, ἐφ᾽" ἅπερ, ἦλθον χρηματίσαντες. 

406. ἢ δὲ᾿ διάγνώμῃ. αὕτη. τῆς. ἐκκλησίας, τοῦ τὰς. δπούδας᾽ Ο1. π΄. 
ὀρούθαι, ἀαμρκὰ ἐν τῷ τερζρτῷ καὶ δεκάτῳ ἔτει τῶν Ῥω ὴς πρὸ τ 

τ Ὄ ο φτοῦ Ὗν υλβ΄. 

ξορίον γλλαδις  Ψ ἀρὰς δείξαᾳ "Ξε: ρόαι" αὐτοῖς πρὸς τὸ 
πα τὰ 4, “Ἕοκοῖεν] ἔδοξαν. (1. 4ὖγ.} -- 5. Τοὺς πάντας --- 

ακαλέδα ϑημθμα ̓γὰρ᾽ οἱ πρέσβεις παρῆσαν καὶ οὐχὶ ἅπαν τὸ 
πλλθος, δι τω τ 7. Οἱ μέν. ἤγουν. οἱ σύμμαχοι. (λείπ. 

ἘΜ δ ,μν 5.1: ἰστέον ὅτι τὸ “ἀνύδασϑαί τὶ παρὰ 
οἶς ἔρτουοὶ 'διαπράξασϑαι 2έγεται.. καὶ ὁμοίως πάλιν τὸ τοὺς 

πορξτάξαι τοῖς ὑπηκόοις; (λ. “4ὐγ.) πε θ! Ὕστερον) ἀνεχώ-. 
ἐξ έν ἤν θηλο τι. -- Χρηματίδαντες) χρηματίσαι μέν ἔστι ἴ τὸ πρᾶ- 
ξαι 7 χρηματίσασθαι "δὲ "τὸ κερδᾶναι. καὶ "σημείωσαι τὴν λέ- 
ξεν. ---, 10. “ιαγνώμῃ] τ χώνη καὶ ὑωαχίω ἐδιρὴ δὲ “ἴα "ἡ 

ῆ λι εἀὔμυνί 
᾿ ἴυβιδς 

εἰ σηθηι 58 2].πη8Π. 51} κι ΝΆ 
" ΠΝ Ὅς, ἜΝ 56. ἡπατυτ' 
1. τό ῥΡῖο τι, εἕ αὐτῆς ργο αὖ- 
φυῖον, 5εἀ Ποῖ 15. ν. ἃ]. τῆδπ. 

“Ὅτῳ δὲ - δ Τα Ο. δέ 5. ν. ἃ]. 
ἔἴκατ Ῥα). Ἢς 'ὅτῳ μὴ δέ. “. " 

» ἀδιίῆν οἱ ̓ ἡϑηναῖ- 
ὧν ὍΣ: Ἴ. δοκοῖεν οἱ ̓ 49: ἀδι- 
κεῖν. Ἐ. δοχεῦν οἱ 49; ̓ οἴπε᾽ ἀδι-" 
υἤλΩΣ ̓Ἤος᾿ αρόταϊ Θἰ8 π| 80 ΠΊ.» 
Ἐδὰ ἃ Ὑδο. πίϑῃ: βερτὰ βουϊρευπις 

Βούλεσϑαι. Η. βούλεσϑε. Α΄ 
Ῥδ1: 8ο υλεύεσϑαι. Ὅαροὶ μα δαμς 
εἰ ΝΑ ον 

Πάντας. ἀδο Μὸξ .ΑΥ. Οἢγ. 
δη, “Ἵπ θὲς ους ξυμμά- 
χους πάντας. 

ἕ ̓Ἐπαγαγεῖν, ΓΝ οἵ ἃγ. 

᾿φοῇ ΠΝ δοιαὶ, ἐς 

: ἅ δμν Β ἀμρος ἄνε- 
χώρησαν Ἰερίδ56 νἱἀοχί Ροίεϑβι, 

ΨΥ 

πᾶ πὶ οἴιπι 1ΠΠ|5 νου δὶς ἀρ ας Ἴδη. 
ναίων πρέσβεις ὕστερον Ξυθαιαϊε 
ἀπὸ κοινοῦ Ἰάδπι νεύθυπι ἀνε- 
χώρηδαν.  ΄ ΐ 
᾿Αϑηναίων. δη. »ἀϑηναζοὶ, 

Ὁυοά βϑαιῖειν πρέσβεις, ἴῃ 
ΜΜοβάιι. βιρτα βουϊρίυμι. τὸ 

δ. Διαγνώμη. Ὃ. Ἐ, διάγνωσις, 
ΘΧ Ἰατευργθίβεοπε:. ΎΒοηι, ΝΙὰρ', 
εἰ ϑιιϊᾶ, πᾶς γοῦθ, «ὦ ὙγΑ58. Ααά, 
ἯΠΤ’ 42. 67. δ. δμοῖ, Βΐον Ζομᾶτ. 
Ρ. 512. τρια ΤΊτπ, Ὁ. γνώμη, 

{-1 δια βου, ϑαά. πιδῆς 

Τετάρτῳ καὶ δεχάτῳ ἔτεϊ. Ῥ65. 
(σ. ΥῈΣ ὙἘΠ Ὡς τετάρτῳ ἔτεε 
καὶ δεκάτῳ, αιιοᾶ Ῥχορανῖς Βεκ- 
Ἄοτ. Αἱ ποὴ Δ] "δίς ὙπιιοΥ ἀϊ-- 
ὅ65. Τιαῖῖχ.. Ομ]. τῷ απῖα τετάρτῳ. 

Τριακοντουτίδων, 1)8π.Β.τριαᾶ- 
κοντίδων. »» Εἰγτλοοσιβ ἴῃ τρια- 
κοντούτης αι Ἰοοὶ ταθπλ αϊῖ, 
564 νἠἴοδο: ὡς παρὰ τῷ συγγρα- 
φεῖ τῶν τριακοντουτίδων᾽ γεῶν, 
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κοντουτίδων. σπονδῶν προκεχωρηκυιῶν, αἱ ἐγένοαα; μετὰ 
τὰ Εὐβοεικά. ᾿ ἘΠΕ 

(Π. Β. Ἢ ἀληθὴς αἰτία τοῦ πολέμον ἡ αὐξη- 
ϑεῖσα δύναμις τῶν ᾿ϑηναίων καὶ ὁ φϑόνος 

"Ἢ τῶν Αακεδαιμονίων. πὴ -- ριη.) 

πή. ἘΨΗΦΙΣΑ͂ΝΤΟ δὲ οἱ “κκεδαιμόνιοι τὰς σπον- 
δὰς λελύσϑαι, καὶ πολεμητέα εἶναι ». οὐ τοσοῦτον τῶν 

ξυμμάχων πεισϑέντες τοῖς λόγοις, ὅσον φοβούμενοι, τοὺς 6 

᾿Αϑηναίους,. μὴ ἐπὶ ᾿μεῖξον δυνηϑώσιν ὁρῶντες αὐτοῖς 

τὰ πολλὰ τῆς Ἑλλάδος ὑποχείρια (ἤδη. ὄντα. ἀν ἐΣῆ 
Ἂ να 

(. τρκὰς οἱ Αϑηναῖοι ηὐξήϑησαν καὶ τὴν βγορλϑίφα 
παρέλαβον. αϑ' «- ὃς) : 

᾿(Σηστὸς ἐχπολιορκεῖται, ᾿ἀϑῆναι ἀνοικοδομοῦνξαι.} 

πϑ'. ὋΙ ΓΑ͂Ρ ᾿4ϑηναῖοι τρύπῳ τοιῷδε ἦλθον ἐπὶ τὰ 
πράγματα ἐν οἷς ηὐξήϑησαν. 4. ἐπειδὴ Μῆδοι ἀνεχώρη- 
αν ἐκ τῆς Εὐρώπης, νικηϑέντες καὶ ναυσὶ καὶ πεζῷ ὑπὸ τ0 
Ἑλλήνων, καὶ οἵ καταφυγόντες αὐτῶν ταῖς ναυσὶν ἐς 
"Μυκάλην διεφϑάρησαν, Δεωτυχίδης μὲν ὃ βασιλεὺς τῶν 
“Μακεδαιμονίων, ὅςπερ ἡγεῖτο τῶν ἐν Μυκάλῃ Ἑλλήνων, 
ἀπεχώρησεν ἐπ᾽ οἴκου, ἔχων τοὺς ἀπὸ Πελοποννήσου 

᾽λ. οἴ. 
ἔτ. β΄. 

πρὸ Χρ. 
νοϑ'. 

λέξις. --- 1, ἹΜετὰ τὰ Ἑὐβοϊκά] μεθ’ ὃ ΘΕΙ͂Ν, οἱ ᾿“ϑηναῖοι τὴν 
Εὔβοιαν. 

ες πάν, Οἱ γὰρ ᾿᾿Αϑηναϊοι) ἀρχὴ τῆς πεντηκονταετίας,. - 9. Ἔπει- 
δὴ Μῆδοι -- 6] ϑαυμάξεται τὸ χωρίον καὶ ἐπὶ τῇ σαφηνείᾳ καὶ 
ἐπὶ τῇ συντομίᾳ. --- 10. Καὶ ναυσὶ. καὶ πεξῷ 1 κατὰ τάξιν «καὶ τοὺς 
ἀγῶνας τέϑεικε» ναυσὶ καὶ πεξῷ. τὸ δὲ ὑπὸ  ελλήνων, ϑαυμα- 
στικὸν τάχα, τὸ τοὺς Μήδους, τοσούτους ὄντας, ὑπὸ μιχρᾶς 
χώρας ἱ αὐτοὺς { ἀπελαϑῆναι. -- 11. Αὐτών) τῶν ἦδαν: -- 

Ὁϑὶ οἀτίον καὶ πολεμεῖν ,Ἴϑηναί- εἰ" γοροπθηάμπηι δδὲ σπονδῶν. ἢ 
οις, οὐ τοσοῦτον. ϑομοὶ. 44] Αὐῇ- ΟΟΤΊΤΙ, οχ ὨυΚ. 

Εὐβοεικά. Τῖα Ατρ. Βι6ρ. (6) 
Ἦ. Μοβαα. τι. Ββηθ. 14. ϑέβρῃ, 
Βγ2. 5. ν. Εὔβοια εἰιιδαι ΤηΐοΥ- 
Ῥυχ. 16. (Ηδαοῖ. Β6κΚ.) Εὐ- 
βοϊκά, αιιοά Ροῖλι5 Εὐβοιικά 6558 
ἀερθέναι. 14. ΓΌΡΕΟΙ, δὰ ΡΏγγη. 

Ρ. 59: 
ἀρ. ΤΙΧΧΧΥΤΙΙ. ᾿Εψηφίσαντὸ 

-- ηὐξήϑησαν. Ὠϊοη. ΗΔ]. Ρ. 854.; 

βίορ. Αοἤ τα, ν. 595. πολεμι-- 
στέα τοῖς ᾿4ϑηναίοις εἶναι. ᾿ 

ααρ. ΟυΥΧΧΊΧ. Ὑπό οπι, 6. 

2. Λεωτυχίδης. Ο. Δεφεύχης. 

Ὅρπερ. Τιϑυν. ὥςπερ. 

Τοὺς ἀπὸ Πελοποννήσου. ΟΥ. 
Τιαατ. Ε., Β, Ὑἱμᾶ, ον ἐν ΤΙελο- 
ποννήσῳ. : 



.-» 

ΟΠΏΣ ΑΘΗ͂Ν. ΠΥΞΉΘΗΣΑΝ. ΚΕΦ. πθ΄. 89ὶ 

ξυμμά ἔχους" οἵ δὲ ̓ 4ϑηναῖοι, καὶ οἵ ἀπὸ Ἰωνίας 'καὶ Ἔλ- 
ληβπόντου ξύμ αχοι, ἤδη ἀφεστηκότες ἀπὸ βασιλέως, 
ὑπομείναντες “ηστὸν ἐπολιόρκουν, Μήδων. ἐχόντων" καὶ 
ἐπιχειμάσαντες εἷλον αὐτὴν, ἐκλιπόντων τῶν βαρβάρων. 

δ καὶ μετὰ τοῦτο ἀπέπλευσαν ἐξ Ἑλληςπόντου. ὡς ἕκαστοι 

᾿ κατὰ πόλεις. 8. ᾿4ϑηναίων δὲ τὸ χοινὸν, ἐπειδὴ αὐτοῖς 
οὗ “βάρβαροι ἐκ τῆς χώρας ἀπῆλθον, διεκομίξοντο εὐθὺς 

. ὅϑεν ὑπεξέϑεντο παῖδας, καὶ γυναῖκας, καὶ τὴν περιοῦ- 
σαν “κατασκευήν᾽ καὶ τὴν πόλιν ἀνοικοδομεῖν παρεδκχευά-᾽ λ. οε΄. 

10ξοντο,. καὶ τὰ τείχη. τοῦ τε γὰρ περιβόλου. βραχέα. εἴ- ἔτ. β. ̓ 

᾿ στήχει, καὶ οἰκίαν αἱ μὲν πολλαὶ πεπτώκεσαν, ὀλίγαι δὲ πρὸ ἄς. 
περιῆσαν, ἐν αἷς αὐτοὶ ἐσκήνησαν οἱ δυνατοὶ τῶν Περσῶν. νοη΄. 

8. Σηστόν] Σηστὸς ΩΣ πόλις λέγεται καὶ ἀρσενικῶς καὶ ϑηλνκῶς. -- 
ᾧ͵ Ἐπι εἰμάσαντες) τὸν χειμῶνα ἱ διαβιβάσαντες Ἱ. 
τῶν] ἤγουν ἀφανισϑέντων. -- 

Ἔκλιπόν- 
Ἐκ τῆς χώρας] τουτέστιν ἐκ 

Τροιξῆνος καὶ ἐκ Σαλαμῖνος. --- 8. Τὴν περιοῦσαν κατασκευήν 
τὴν κινητὴν περιουσίαν. -- 9. Τὴν πόλιν] διαστολὴν πόλεως 
τειχῶν ἐποιήσατο - 

οἱ δὲ δύω σχόπελοι. 
," Ὁ 

᾽ν 
ἡ ηὐπδιξον. Ο. Ἑληςπόντου. 
φε ὅτες. ἀπὸ βασιλέως. 

͵ να, Τά ὁπ. Ὅτ. . 1 Ατ,ὶ 
τὸς δι. ἀφεστηκότες τοῦ βα- 

ν ς. ,,), Νοβίεσ. ρσᾶθροβ. ποῖ 
ζαιηρθε ΨΠΣ, 2:,) 4χδπι 8118] γα - 
Ἐηδῖ, σττοάηε τηοᾶο Ἰοσυῖττ 
᾿δείϑηι Ὀΐοην ΗᾺ]. εἰ Ῥειποβιῃ. 
νἱα.. Ἡίϊοάον. 265. α. “" νΥΑ58. 
δὴν αῷ ἂρ. ΧΥΠΙ.. οἵ τε ἀπο- 

ς βασιλέως" Ἕλληνες. ὈΌΚ. 
Ὕ|α, Ε. ἀφεστηκότος τοῦ 
βυσετος. ϑεὰ χηθ]ϊοσίθιι5 Πρσὶδ 

πάμπ,., 

Π πο ομείναντεθ. 5», ΑἸ υΐα ἔοτ- 
ἴα558 τη]: παραμείναντες, 5ἰοιξ 
νοῦρὸ “παραμεῖναι υἱτϊξαν οα 61} 
ἀ6 γϑ Ἰοχιθηβ 6ΔΡ. γ5.“ ΒΤΈΡΗ. 
ῬΥδθίευ πϑοθβοϊταίθπι, Ψ14, [η4, 

᾿Επιχειμάσαντες. ἕ, ἐπεμαχεί-- 
σαντες, δὖ πῆᾶγρ, 8]. πγδη. ἐπι- 
χειμάσαντες. 

᾿Εκλιπόντων- 6.) Μοκαα. τη. 

ΤΠ πογα, 11]. 

ἱ οοἰϑμ,ϑ ξονίωρ, Ὅν. ἀπὸ τῆς Ἴω- 
ψίας. 

καὶ ἔοικε κυριωτέραν τῆς πόλεως τὴν “Δλέξιν ἐπὶ 
τῶν οἰκιῶν. λαμβάνειν. ---. 11. Οἰκίαι) ἀντὶ τοῦ οἰκιῶν" Ὅμηρος" 

ΑΥ. Οἴγ. ἔχον τα ]8 ἐπιλειπόντων, 

ἦπι ΟΥ- Ἰθπιθπ ἈΚ ΘΙΡΟΥ ὅς βουρἕμπ,. 

8. Καὶ γυναῖκας. Καί ἀδεβὶ Οὐ. 
τὰ, ἀσ, αἢγ. Πδη. 

Περιοῦσαν. Ηΐπο Ἰδοιιηα πιβάτιδ 
δα τείχη Ο. 

᾿ Εἰἱστήκει. ὶπά, ἑστήκει. ὙἹά, 
1.1. ν. 228. ᾿ 

Οἱκίαι. (855. Αι. οἰκεῖαι. 

Πεπτώκεσαν α Ὀ 855. Απρ. ΡαΙ. 

1:. Και. Ην 6. (ἢ το ὃ 8. πε) 
ΒΕΚΚ. ρτὸ ἐπεπσεώκεσαν. Υἱά. 1. 
3, Ὀ. 228. 

᾿Ολίγαι δέ ἴπ Ὁ. 8. νν " 
«αὐτοί. Ἐ,. αὐτοῖς. 
᾿ Ἐσκήνησαν. Ο.Ὦ. 1. νἱπά. πι. 

ΑΥ, Οἴγ, θη. πλᾶῦρ. Μοβαιι.- 
Τιι5. ἐσκήνουν, φιιοα ΒΕοΚΙΟ(Νον. 
οαϊε, Τμτιο. 5ρβοίπι,) ρος, ϑ6ἃ 
115 Πρυῖβ 465. θη δβῖ, δὲ δουῖ- 
δἴτιβ ρ] αβαιαηρουίθοι εἰβηϊποα- 
τομθαιὶ Βαροὶ, ΤιαῖΥ, Ἐ,. πιαΥρ.. 
ϑίθρῃ. εἰ ἰοδίθ ὕδπι. Ρ85. ἐσκή- 
νώσαν. Δὰ νυ]ραΐδπι οἰΐδηι ϑαϊά, 

Χ 
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᾿ (Μακεδαιμόνιοι τὴν τείχισιν τῶν ᾿4ϑηνῶν μέλλουσι -κωλύειν.) 

ᾳ, «“Μακεδαιμόνιοι δὲ, αἰσϑόμενοι τὸ μέλλον, ἦλθον 
πρεσβείᾳ, τὰ μὲν, καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν ὁρῶντες μήτε ἐκεί- 
νους, μήτ᾽ ἄλλον μηδένα τεῖχος ἔχοντα" τὸ δὲ πλέον, 
τῶν ξυμμάχων ἐξοτρυνόντων, καὶ φοβουμένων τοῦ τε 
ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλῆϑος, ὃ πρὶν οὐχ ὑπῆρχε, καὶ τὴν ὅ 
ἐς τὸν Μηδικὸν πόλεμον τόλμαν γενομένην. 2. ἠξίουν 
τε αὐτοὺς μὴ τειχίζειν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξω Πελοποννήσου 

᾿ μᾶλλον ὅσοις [ξυνειστήκει ξυγκαϑελεῖν μετὰ σφῶν τοὺς 

περιβόλους" τὸ μὲν βουλόμενον καὶ ὕποπτον τῆς γνώμης 
οὐ δηλοῦντες ἐς τοὺς ᾿ἀϑηναίους, ὡς δὲ τοῦ βαρβάρου, 10 

" 

Πα Ἦλϑον ἐς πρεσβείαν) γράφεται ἄνευ τοῦ εἰς, πρεσβείᾳ 
δοτικῶς. (Βαδ.) -- 8. “Μηδένα τεῖχος ἔχοντα] ἀτείχιστον γὰρ ᾧκουν 
τὴν πόλιν οἱ «Δαἀκεδαιμόνιοι. Στ ων Ξύνειστήκει) περίβολος δηλο-- 
ψνότι. - Μετὰ σφῶν) τῶν ᾿᾿ϑηναίων. ( (ἃ. 4ὐγν) --- 9. Τὸ μὲν βου- 
λόμενον) οὐκ εἶπεν ἁπλώς, τὴν γνώμην οὐ δηλοῦντες, ἀλλὰ μετὰ 
προςϑήκηθ) τὸ βουλόμενον τῆς γνώμης" ἔν φίλοις γὰρ μόνον ἡ 
γνώμη φανεροῦται ἐν δὲ τοῖς ἐναντίοις καὶ τὸ ὑπονοούμενον ἀπο- 
κρύπτεται. 

εἴ Ῥμοῖ. ἴῃ ἐσκήνησαν ΥΕΘΡΈΧΙΒ56 
νἹἀδηΐαγ, 

Οδρ. ΧΟ, αἰσθόμενοι. 
Β85. αἰσϑανύμενοι. 

Ἦ λϑον πρεσβείᾳ. Τα (858. Ατιρ. 
ΟἹ. Ῥα]. τ. Και. Ἠ. Βθα. 6.) 
ΟΥ. τππᾶσρ. ϑ[6ρἢ., δὲ δἀποίδίιπι 
Βος ἃ ὅ0}0]. Β85. Ττιγ. πρε- 
σβείαν. ἴπι (455. δαΐθηη πηδηι. Χ60. 
δαἀποῖαῖϊα αἹίοτα βου ρίαγα ἐς σπρε- 
σβείαν. Τα Ὁ. 1. πὶ. οὐ ΠΟΥ αἰ 
αηΐὶθ ΘΟ]. Ὄ: Ἐ, εἰς πρ. 

Τὰ μέν. Ι. τεμέν. τις. τὸ μέν. 
Μήτε ἐκείνους 8 (55. Αι. Βὶ 

Ἡ. Ἀερ. (6.}) ἀποίιμι, ΟΙ. οσὰ, 
Β45. Ψ1ηα. μήτ᾽ ἐκ. ΑἸΓΘγαΐχιπι 
οἰΐαπι Ναξ. τ. ψιυσο μήποτ᾽ ἐκ. 
»» Οοαα. δαιιάοπι «ἄλοῖ 56 ΠΟΥ, 
«ἴα ΡοΥβρί σου πθ΄ 1160, 4 ΟΠΊΟ- 
ἀο ἸΡΥΑΥΙ;, 51 “μήτε δηϊχαα 16- 
οἷο ογαῖ, ἴῃ μήποτε Ἰποϊάθγε Ρο- 
ταθτίηι. ὁ ἨΑΑΟΚΕ. Ἠδδονοοῦ- 
μυῖα Ξαθρίϊιβ, αὐ Ι, 6., ἃ ΠΡγδ: 
Υ115 ΡΘΥ αἰ ΤΥ. Ορίϊπιος 181- 
ἐὰν, ΠΡγο5. δϑοιέιβ οϑὶ ΒΘΚΚ. 
Μήτ’ ἄλλον. (458. Δι. μηδ᾽ 

σοᾶ.. 

διὰ δὲ τοῦ ὑπόπτου τὸ κρυπτὸν τῆς αὐτῶν πολιτείας 

ἄλλον, εἰ μήτ᾽ ἄλλον ἃ φοχτοοῖο. 
γο. Ηοο ἴα Ο. ΒΕ. Αὐ, ΟἸγ. ΑἸα. 
ΕἸοΥ, Βα5, Να]ρο μήτε ἄλλον. 

Αὐτῶν τό. Ο. αὐτό τό. 
Πρίν Ξυρρεβιξατιπὲ (885. Ἀτὰρ. 

ΟἿ, ΤΟΣ ΒΝ ΡΤ πν 4Π᾿ Ἢ, 
ΒἈερ, (6.) ὕδβην. ᾿ϑὰχ. ἘΠ, τηδγϑ. 
δίθρῃ, ΟἸΪπὶ πρώην» οἱ δῖ. δα- 
μπὰς Ηδδβοῖ,. 

"ἢ ἐξυνειστήκει. Ον οοἂ. Βδ45. 
Ὦ. Τιατγ.. εἱστήκει. Οιιοᾶ δρέξιις 
νι] δίιτ, εὐ γθοθρῖῦ ΒΕΚΚοΥ,, 

Ξυγκαϑελεῖν. ΟΥ. ξυνχαϑελεῖν. 
οξᾳα, Π 8η. ξυγκαταβαλεῖν. ΑΥ- 
ΟἸγ. δυνκαταβαζεῖν; 

τὸ μὲν͵ βουλόμενον. Οτ. τὸν 
μὲν βουλόμενον. ,») ]1οὴ. ΗΔ]16, ἴα 
Ερ. ΤΠ. δὰ Ἀπηῆηι. (Ρ. 799.) ἸΔΊΘΥ 
Ἰαϊοιϑηιο8 Τ᾿ ΠΟΥ 1615 δὲ μοο χο- 
σδηβαὺ πθα6 Ῥγορίθτθα πὶ Αη- 
144. ποὰ Δα] θεὲ, ας ὙΠ, 24. 
πολέμιον μὲν τὸ βουλόμενον ὑμῶν 
ἡγούμενος, δειλὸν δὲ τὸ δυνάμε- 
ψον. [Χ, 9. οὲ 8111. 9. γΥ 58, 
Ααα, 1, χ. Ρ.. 100. 



λ ΟΠΏΩΣΞΉΆΘΗΝ. ἨἩΥΞΉΘΗΣΑΝ, ΚΕΦ. ς. 

εἰ αὖϑις ἐπέλϑοι, οὐκ ἂν ἔχοντος ἀπὸ ἐχυροῦ ποϑὲν, ὥς- 
οἔγερ, νῦν ἐκ τῶν Θηβῶν, ὁρμᾶσϑαι" τήν τϑ Ππρλοπόννη.- 
δον πᾶσιν ἔφασαν ἱκανὴν εἶναι ἀναχώρφησίν τε καὶ ἄφορ- 
μήν. 8. οἵ. δ᾽ ᾿λϑηναῖοι, Θεμιστοκλέους γνώμῃ, τοὺς μὲν 

5 “ακεδαιμονίους ταῦτ᾽ εἰπόντας, ἀποκρινάμενοι ὅτι πέμ- 
οψουσιν ὡς αὐτοὺς πρέσβεις περὶ ὧν λέγουσιν, εὐθὺς 

10 

ἀπήλλαξαν" ἑαυτὸν δὲ ἐκέλευεν ἀποστέλλειν ὡς τάχιστα 
ὁ Θεμιστοκλῆς ἐς τὴν Δαχεδαίμονα, ἄλλους δὲ πρὸς ἕαυ- 
τῷ ἑλομένους πρέσβεις, μὴ εὐϑὺς ἐκπέμπειν, ἀλλ᾽ ἐπισχεῖν 
μέχρι. τοσούτου, ἕως ἂν τὸ τεῖχος ἱκανὸν αἴρωσιν ὥςτε 
ἀπομάχεσϑαι ἐκ τοῦ ἀναγκαιοτάτου ὕψους" τειχίξειν δὲ 
πάντας πανδημεὶ τοὺς ἐν τῇ πόλει, καὶ αὐτοὺς, καὶ γυ- 
ναϊκὰς,, καὶ παῖδας, φειδομένους μήτε ἰδίου μήτε δημο- 

σίου, οἰκοδομήματος, ὅϑεν τις ὠφέλεια ἔσται ἐ ἐς τὸ ἔργον, 

σημαίνει. (2. 41ὖγ.} --- 8. ᾿ἀφορμήν] οἷον ἐξ ἧς ὁρμώμενός τις 
σωώξεται. --- 9. ᾿Ἐπισχεῖν]) κωλῦσαι."--- 11. Τειχίζειν) εἰς τὴν ἀνά- 
Ἄτισιν τοῦ τείχους συνέρχεσϑαι. - 12. Πάντας πανδημεί] τὸ πάν- 
τὰς, αὐτοὺς καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας" τὸ δὲ πανδημεὶ; μηδενὸς 
ἐν ταῖς οἰκίαις, ὑπολειπομένου. --- 14. Ἐς τὸ ἔργον) εἰς τὴν κτίσιν. 

δι τῇ 

" 

᾿Ἐχυροῦ. ΟΥτ. ἃ τ. τῇ: ὀχυροῦ, 
ἀεῖπαο εχ ὃ [αοῖυχ οταὶ ξ΄. '᾽οχυ- 
ροῦ οἴίατα. Ὁ. 1, Ε. Τμ5. Ὑ]α, 
τοῦ. δὰ ο. 56. 
“Ποϑέν. "ων πόϑεν. σε, 
κυ 

Εν τῶν » Θηβῶν. 6, ἐκ τῶν. 
ἜἼΡΗΝ νῦν. 
ΐ ἄσιφ. Η. πᾶσαν, ββὰ σε». σαν. 

νὴν εἷναι ἀναχώρησίν τε 
“ἐς φορμήν. ϑῖς. (855. Απρ. (. 
Ἔ γαϊ. 11... δἴϊατι ΡΆ]., 

οὐ Ηϊσ τὲ οτηἑείοσε γέψει. 
᾿ἀναχώρησίν. τε εἶναι καὶ 

τῆν. 
ἄμγ,, 
ἀφορμήν; οἱ. ἱκανήν ἴῃ τηδυξ. α].. 
τη. Ααΐδα ἀναχώρησίν τὲ καὶ. 
ἀφ. εἶναι. Νορίσιιπε ῬΥΪΠχιι5 
Ἔχβα)εξ ΒΕ. 

3. “Τοὺς μέν: ἴῃ Μοσαα. ἀεεοὶ 
ἐδιλὰ γον δ." 
Ππιρψουοῖν, Ἐὰ. Β85. πέμπου- 

σιν. ὁ 

Ὡς αὐτούς. Καξᾷ. ὡς αὐτόν. 

σι. 1. ἂν αὐτούς. ἃ. δωεὺ ὡς 
Ἰπϑουϊε τοὺς μὲν Δακεδαιμονίονς 

66. ἀοϊεία. 

ἑἙαυτὸν δὲ ἐκέλευεν. 4έ ρΊδοπ6 
(Ρτο δ᾽) (485. Αυξ. Ε. Ρα], Η. 
με, Ὥχωι 

ὋὉ ΡΈΜΡΑΙΦΥΡΕΕ: Ὃ ἄθεοι στ. 
1. Τὰν. Ε. ΑΥτ. ΟἾγ, 8π. 

Πρός. 6. πρό,εϊ ς 5. 0 8]. πῖδη. 
᾿Ἐπισχεῖν. ΒΘΚΚοτΟ ἐπίσχειν 

γηδοὶς ΡΙδοοτοῖ. ΑἙῈ κατασχεῖν πᾶ- 
Ρε5 σδρίΐβ δὴ ἀνὰ, ΟΣ, ποῖ. δὰ 
ἜΝ ἱ 

“Ἕως ἂν τὸ τεῖχος ἐδωνδ αἴρω- 
σιν. πιο ὑέγθότιπι οτάϊηθπι 
ἀοάογιην (855. Ατρ. Ο. Ε', ΡᾺ]. 
1, Καῖ. Βορ. (6.) σοα. Β45. Γδγ. 
Ἐ. Μοβαυ. Ατ. ΟἸΥ, δι. Ηδβδοκ. 
Βεικ. ΟἸΐπν ἕως ἂν ἱκανὸν τὸ 
τεῖχος αἴρωσιν. , ΒΘ οττι5 μη511- 
Ῥεῖ ἄρωσιν φοτίρϑῖι, «ᾳιοα 58πθὸ 
δοσαζαίδιια ἀϊοίιπι 6556ΐ, ᾿ 

ΧΩ 

΄ 

ταῦτ᾽ εἰπόντας; ατι86 ἴδιο ροϑῖ-ς 
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ἀλλὰ καϑαιροῦντας : πάντα. 4. καὶ ὁ μὲν ταῦτα διδάξας, 
καὶ ὑπειπὼν τἄλλα ὅτι αὐτὸς τἀκεῖ πράξοι, ᾧχετο. ᾷ; “καὶ 

ἐς τὴν Αακεδαίμονα ἐλϑῶν, οὐ προρῇξι πρὸς τὰς ἀρχὰς, 
ἀλλὰ διῆγε, καὶ προὐφασίζετο, καὶ ὁπότε τις αὐτὸν ἔροιτο 

τῶν ἐν τέλει ὄντων, ὅ τι οὐκ ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ κοινὸν, ὅ 
ἔφη τοὺς ξυμπρέσβεις ἀναμένειν, ἀσχολίας δέ τινος οὔ- 
σης αὐτοὺς ὑπολειφϑῆναι, προρδέχεσϑαι μέντοι ἐν τάχει 

ἥξειν, καὶ ϑαυμάξειν ὡς οὔπω πάρεισιν. 

(Θεμιστολλῆς Λακεδαιμονίους παραπείϑει.}) 

αὐ. Οἱ δὲ ἀκούοντες τῷ μὲν Θεμιστοκλεῖ ἐπείθοντο. 
διὰ φιλίαν αὐτοῦ" τῶν δὲ ἄλλων ἀφικνουμένων, καὶ σα- 10 
φῶς κατηγορούντων ὅτὶ τειχίξεταί τε καὶ ἤδη ὕψος λαμ- 
βάνει, οὐκ εἶχον ὕπως χρὴ ἀπιότῆσαι. 2. γνοὺς δὲ ἐκεῖ-- 
νος κελεύει αὐτοὺς μὴ λόγοις μᾶλλον παράγεσϑαι, ἢ 

1. Πάντα) τὰ οἰκοδομήματα. -- 4. , Προὐφασίξετο] αἰτίας προέτει- 
γεν. -- 5. ᾿Επέρχεται) ἐπέρχεται ὃ ξένος, πα ἔρχεται ὁ πολίτης. 
δ. [Οὐκ ἀκριβὴς ἡ παραγραφή᾽ αὐτὸς γὰρ οὕτω περὶ τῶν 4ϑη- 
γαίων λέγει » παὶ παρελϑόντες ἔλεγον. “ μῇ ποτ᾽ οὖν τὸ μὲν πα- 
θελϑθεῖν τὸ ἀὐτίλα δηλοῖ, τὸ δὲ ἐπελϑεῖν τὸ ἀναβαλλόμενον κατ᾽ 
ἀρχὰς, χρόνῳ τοῦτο διαπράξασϑαι. (λ. 4ὑγ.}} 

' αα΄. 18. Παράγεσϑαι) ἀπατᾶσϑαι. --- --- 

Πάντα. Ἡ. ταῦτα 5. ν- οἴιπιγρ. ἐπυμπρέσβεις. Τ). πρέσβεις, εἰ 
4, Τἄλλα. (855. Λιρ. ΡὰΪ. ΟΥ., ξυμ ἴῃ πῖᾶγρ. 

εἴθπι Β66., φαδησχιδπι 6 Ο. εἰ. ΟαΡῥ. ΙΧῸ, Τῷ μέν: Μέν αὉ- 
Ἐς ροΐϊι5 τ᾽ ἄλλα δποίαν!ε ΘΟ 4). οὶ ΠΓ1.Μ Ἂν ΘΟῊΝ; 
Ψαῖ, Π, τάλλα, τὸ ΒΕΚΚ. οαϊαϊέ, ἣν 5. τ. Λντοον Ἐ; ποι. 

ἀχὸ ΑΜΡΗ τὰ ἄλλα, ΟΕ. 1. .. Τειχίξεταί τε καὶ ἤδη. Ὦ. τει- 
Πρέξοι. 6. Ἐ. πράξει, Ων δὴν τε ἤδη καί. 1. τειχίξε 

ερίθ. ϑῖς εἴδη 1).,) βϑὰ ἴῃ μος πος. οτ. 9. Ι. ΩΣ, ὰ:. 

οἱ 5. δὲ εϑᾶ, τηϑη. ΟἾγχ. ἀπ. πέρας. Αἱ νἱὰ, ΙΝ, 
5. Πρὸς τὰς ἀρχάς. 1. ἐς τὰς 15. εἰ πᾶ. 5. ὕψος. ᾿ Νοπᾶμπι 

ἀρχᾶς. δα ἤἥπεηι Ρθγαπσερ δ οΡι5, βοα 
“!ιῆγε. »» Ποσατη Ια! Δαν ΤΠ ΟΠ. ΤΠ Ί15 ἔ8 ἢ ΤΕ ΠῚ ΘΈΧΡ ΘΒ δ ΔἸ 15, εΣ 

Μαβρ., υἱ ργοβασεῖ, διάγειν 6556 πέρας λαμβάνειν ἘἨΟΙΘηἰδεϊοιιπι 
βραδύνειν.“ ΘΟΤΊΤ.. δῖ. “" ΒΕΟΚΙΌΒ Ὑμυογά, εαϊὶ. 

Προὐφασίζετο. ῬΑ]. προφασί- 5ρεο. 
ξετο. Οδ55. Αι. προεφασίζετο, 2. ̓ Εκεῖνος. ΑΥ. ἐκείνους. 
4ιιο πομ ἀείδει δδί, Ὑ16, 1. ἀὐτούς οπι. Ὦ. Ἱ, 
1. Ρ. 218. “Πόγοις μᾶλλον παράγεσϑαι. 

: “Ὁ τι» 816 ο]ἶηι ὅτε, Ὑἱά. ,,5ἱ4. 5, παράγεσθαι ΠΝ κΑ͂Ο: 
ἀισξ. τ φοῖς παραγ. “ ὙΥΑΘ59. ̓ 
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πέμψαι σφῶν αὐτῶν ἄνδρας, οἵτινες χρηστοὶ, καὶ πιστῶς 
ἀπαγγελοῦσι φκεψάμενοι. 8. ἀποστέλλουσιν οὖν" καὶ περὶ 
αὐτῶν ὃ Θεμιστοκλῆς τοῖς ᾿Αϑηναίοις χρύφα πέμπει, κε: 
λεύων ὡς ἥκιστα ἐπιφανῶς κατασχεῖν, καὶ μὴ ἀφεῖναι, 

δποὶν ἂν αὐτοὶ πάλιν κομισϑῶσιν. (ἤδη γὰρ καὶ ἧκον 
αὐτῷ οἱ ξυμπρέσβεις, ᾿Δβρώνυχός τε ὁ Μυσιπλέους, καὶ 
᾽Αριστείδης ὁ “υσιμάχου, ἀγγέλλοντες ἔχειν ἱκανῶς τὸ 
τεῖχος.) ἐφοβεῖτο γὰρ μὴ οἵ “ακεδαιμόνιοι σφᾶς, ὁπότε 
σαφῶς ἀκούσειαν, οὐκέτι ἀφῶσιν. 4. οἵ τε οὖν ᾿Αϑηναῖοι 

1τὐτοὺς πρέσβεις, ὥςπερ ἐπεστάλη, κατεῖχον, καὶ [ὁ] Θεμι- 
στοκλῆς ἐπελθὼν τοῖς “ακεδαιμονίοις, ἐνταῦϑα δὴ φανε- 
ρῶς εἶπεν, ὅτι ἡ μὲν πόλις σφῶν τετείχισται ἤδη, ὥςτε 
ἱκανὴ εἶναι σώξειν τοὺς ἐνοικοῦντας" εἰ δέ τι βούλον- 

9, Σκεψάμενοι] ἰδόντες, τοῖς ὀφθαλμοῖς δηλονότι. --- 4. Ως ἥπι- 
στα] τὸ ὡς ἀντὶ τοῦ ὄντως, ---. 5. Αὐτοί] οἱ περὶ τὸν Θεμιστο- 
κλέα. --- 7. ᾿Δριστείδης} ὃ λεγόμενος δίκαιος. --- ἀγγέλλοντες) τῷ 
Θεμιστοκλεῖ δηλονότι. --- 9. Οὐκέτι ἀφῶσιν] τὸ ἑξῆς, μὴ οὐκέτι 
αὐτοὺς ἀφῶσιν οἱ “ακεδαιμόνιοὶ, ὁπότε σαφῶς ἀκούσειαν. --- 
10. Τοὺς πρέσβεις] τῶν Δακεδαιμονίων. --- 11. ᾿Ενταῦϑα] ἐν τού- 
τῷ τῷ χρόνῳ. --- Φανερῶς εἶπεν] τὸ ὄχῆμα πλάγιον δυνατὸν γὰρ 
καὶ ὡς ἀπὸ Θεμιστρχλέους καὶ ὡς ἀπὸ Θουκυδίδου ταῦτα λέγε- 
σϑαι. 8. [Κακῶς καὶ τοῦτο παραγέγραπται. ἄντικρυς τοῦ ὁ Θε- 
μισυοκλέους ὁ ἐστὶν ἡ φωνή. λέγει γὰρ οὗτος" καὶ Θεμιστοκλῆς ἐπεῖ- 
ϑὼν τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἐνταῦϑα δὴ φανερῶς εἶπε. (λ. Κασς. Α4ὐὖγ.}} 

- Πέμψαι σφῶν αὐτῶν. Οτ. σφῶν 
αὐτῶν πέμμα, 

Οἵἴτινες. ΟἾγ, εἴ τινες. 
Χρηστοί, Οτ. πιστοί, οἱ ἰηΐ. 

νεύξ, 8], χρηστοί. 1. φυοσιιθ πι- 
στοί. ϑυϊάας χρηστοὶ καὶ πιστῶς 
οπι. Μοβαα, ὑρτὸ πιστῶς Ιερ, πώς, 
δϑὰ 8} 8]. πιᾶῃ, βρθυβοσ πιστῶς. 

ῷ ᾿ 
᾿Ἵπαγγελοῦσι. Ἴϊα 455. Απρ. 

ΟἹ. Ἐ. 1ι. ναὶ, Βορ. (6.) ϑ5μ1445 ΟῚ δι, Άρείρ, γ͵Ιὰ, μὰ, γα]ροὸ 
᾿οὔαι. : κῖν 8 Ὑ τον ̓ἀϑήναίοις κρύφα. Η. 

κρύφα τοῖς ̓4ϑην. «βρώνυχος. Οαε5. Αιισ. ῬαΪ. 
᾿Αβρώνιχος. Ναὶ. 1ι. ᾿Δβρώνιχος 
(ΡῈΥ Ξρὶσ. δ5,}, «υσᾶ ταοορὶϊ 
ΒΕΚΚοΥ. Ἐ- ᾿Αβρώνικος. Ἀερ. “2- 
χρώνιχος. (Θ. ᾿ἀκρώνικος 3) Ψ1- 
δαῖαπι βουίρίυγαπι ᾿ἡβρώνυχος 

, 

οομπδυηπιδὲ Ηργοθοί, ΠῚ, 21. 
Αβρεύο ἴβϑῆηθη βρίχί ἐπ Ῥυορῖθε 
ἀογιναιίοποηι ἐν ἁβρός ποπιθι 
1ηβὶσ πἰθη άππὶ ΘΧΊ βἐϊπιανἡηλι15. 

Οὖν οτι. Π)δῃ. ξ, 
4, ᾿ΕἘπεστάλη. Ο, ἐπεσταλει. 

Μόοϑβαιι.. ἐπεσταλκει.. λας 
[Ὁ] Θεμιστολλῆς. Αὐτσαϊυτα 

ὁ Ἰρπογαπὶ (855: πρὶ Ὁ, Ἐ: Ο. 
Η. Και. 1Τὲ. Ν1α. ἐαπιθη 8. 5. εἱ 
ὍΔΡ. Ῥταβο, Οπημῖξ δυπὶ ΒΕΚΚ. 

Ζ]η ἀξεβὶ Βες. (ἡ 
Σφῶν. Οοα, Βα5. ΟΥ. Τιδυγτ. 

ψὶμά. Μοβαι, τὰ. Ασ. ΟἾγ. Π 81. 
γαατρ. ϑ:6ρἢ. αὐτῶν, φιιοῦ Βοοϊκ- 
ἴο ῥρ᾽δοιῖξ. Οοπῖγα τπόσεπι ΤΠῖ- 
οὐαϊάϊς 15. ἢ ΡΥοποιμ ρα. 
ΟΕ, 1. κ΄. Ρ. 175. Νβάῖιι μἷδ οο- 
ἀϊοῖριι5 Ππἀδ65 οβῦ, ; 

- Ἐνοικοῦντας. δι] οἰταν να]δὸ 
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ται. ““ακεδαιμόνιοι. ἢ) οἱ ξύμμαχοι -πρεσβεύεσϑαι. παρὰ 
σφᾶς, ὡς πρὸς διαγιγνώσκοντας. τὸ λοιπὸν ἰέναι τά τε 
σφίσιν: αὐτοῖς ξύμφορα. καὶ: τὰ κοινά." 5. πήν. τε γὰρ. πό- 

λιν. ὅτε. ἐδόκει. ἐχλιπεῖν ἄμεινον. εἶναι, οὰ ἐς τὰς ναῦς 

΄ 

ἐρβῆναι,. ἄνευ ἐκείνων ἔφασαν. γνόντες τολμῆσαι" καὺ ὅσα 5 
αὖ μετ᾽ ἐκείνων. . βουλεύεσϑαι; οὐδενὸς ὕστερον γνώμῃ 
φανῆναι, 6. δοκεῖν «οὖν σφίσι. καὶ νῦν ἄμεινον εἶναι» 
τὴν. ἑαυτῶν πόλιν. τεῖχος ἔχευν, «καὶ ἰδίᾳ τοῖς. πολίταις 
καὶ ἐς τοὺς, πάντας. ξυμμάχους. ὠφελιμώτερον. ἔσεσϑαι, 
7. οὐ γὰρ οἷόν τε εἶναι, μὴ ἀπὸ ἀντιπάλου. παρασκευῆς 10 

ἴ; ᾿Πρεσβεύςοϑ πρέσβεις, πέμπειν. (1. Κασσ. Αὐγὴ γὶν Παρὰ σφᾶς] 
ἤγουν. τοὺς ῥηναίους. (1. Κασα. “4Ζ0γ. ) - 2. Ζια ἰιγφώσλοντας --- 
καὶ τὰ κοιπά] τοῦτο ἀπόδειξις τοῦ, ὅτι ἔμφρονές ὅτε, -το 6. Μετ 
ἐκείνων) ἤγουν τῶν «“ακεδαιμονίων. (λ. Κασσ. Α4ὐγ. )- Βουλεύε- 
σϑαι] κατὰ κοινοῦ τὸ ἐδόκει. --- 7. Φανῆναι κατὰ κοινοῦ τὸ ἔφα- 
σὰν. --- 10. Οὐ γὰρ οἷόν τε εἶναι σι: ἐὰν μὴ ἔχωμεν, φασὶ, τεῖ- 
χος ὡς οἱ ἄλλοι, μέλλομεν οὐδὲ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν ἐν τοῖς 
πολέμοις. ἴσως γὰρ; πολεμίων ἐλθόντων, ἡμῖν μὲν δόξει μὴ μά- 
χεσϑαι, ἀλλὰ σπένδεσθαι, ὡς μὴ ἔχοναι τεῖχος, τοῖς δὲ ἄλλοις 

ἐν αὐτῇ, χυοά 40 Ἡδβοῖς. υἱοῖς 
εἰγομπιάδειπι. οὐπὰ Οα85. Αὐρ. 
ΕἸ. 6, Ἐν, Ῥᾳ]. 1π| ναὶ... Η. Βερ, 
(6.) ΒΘΚΙΚ, οὐ β1 1118. 
Ἤ οπι. ΟἹ, 
Πρεσβεύεσϑαι. Ἐ,, πρεσβεύον- 

τας. Τιᾶυγ, πρεσβεύοντες. 
“Ὡς πρὸς ὃ ταγιγνώσποντας. Ρα], 

Ἀ14, ΕἸοχ. Βα5. ὡς προςδιαγ. Η. 
Τιϑυγ, 1. τὰ. Ώδη. Τιις. ὡς προ- 

, ὅέαγ, ῬΑΥοΥ Β 6σ. (3) Μ416. ὙἹἱα, 
Οᾶρ. 84. Τὰῃ Οἵ. προδιαγιγν.» εἴ 
δα οιηθηἀβιοηθ βιιρσα βουὶρίβ 
προ ςδιαγιγν. 
Ξύμφορα. ΜοΞαα. ΑΥ, ΟἿν. 

ἢ 8. ξυμφέροντα. τι. ξύμφορα 
ὄντα. [ϊὰ ϑίθρβαμιβ 1,68. ΡγῸὸ 
διαφόρων οοπΐδοογαῖ διαφερόν- 
των. 
Κοινά. ϑέδρμϑηιιβ Τϑ νυ} κοι- 

ψνῇ. Τὰ“ κοινὰ ξύμφορα 5ἰ ταϊητιβ 
Βδπε αἱοῖ Ραΐεβ, ψηδηφηδπὶ τὸ 
ξύνηϑες ἥσυχον ὟΙ, 54. δὲ 5ϊηπ)ῖ- 
πᾷ (οἴ ΥΙ, ὟΝ 3.) ὙἘΒιιογ ἀἰά65 ποῖ 
ἈΒΡΟΥΏΘΙΏΥ, γον] οαπθμ 18 πα 
βἰβίτθ β᾽ πλ] }6 πὶ οἷα 46 σὰ αἰχὶξ 
ἹΜαϊμῖδθ ασ. Οὐ. 9. 455- 

5. Ἐς τὰς γαῦς ἐςβῆναι. ΕἹ. οἵ 
Οτ. οπῖ. ἐς. Μα]9. ν14. [πᾶ, 1 
ἐςβαίνειν, Βιες. (6.) ἐμβῆναὶ, εἴ 
εδι. χηδῃ. ἸΏΐοσ γϑύβ, ἐρβῆναι. 
Ιάῴθπὶ οὐσοῦ 1Π1|, 80. λον 25. (Ὁ 
νἱᾶ, ποῖ.) τοῦ. δὴν 

"ἄἌνευς Ατ. ΟἸγ. Τδ, ἔξω. 
: σΊτοάιθ τηοάο Νοκίδσ. ΗΙ, 6. 
ἕξω τῶν ἄλλων, ΠῚ ϑεβοὶ, ἄνευ. μέ 

Οὐδενὸς ὕστεροι. Ο.- Η. ψαϊ- 
Τε, Οτ. Ταὰτ. 1. ΨΙπὰ. οὐδενὸς 
ὕστερον. ῬΑ]. οὐδὲν ὕστερον. 

Φανῆναι. ΟΥ̓. δοῦναι, 564. πος 
Ῥαμοί 5 ποΐδέμι, δὲ μανῆναι ἴπ- 
ΤΟΥ νοῦ. 

6. “οἰεῖν. Ατ, Ὅτ. δα, ΑΙὰ. 
Ε]ΟΥ. πιᾶΥο, ϑίθρἢ. δοκεῖ. 

᾿ ἱἙανυτών. ΑΥ. ἢ τ. αὑτῶν. Πδη. 
αὐτῶν. ΑἸτοΥΠίτιπ διΐασα ΝΙ Ο5 61. 
ἜἜσεσϑαι. Ἐ, ἕπεσϑαι. 
7. Οἷόν τε εἶναι. Τα. ῬΙΕπΘ ᾿ 

(8855. Αι. ΡΙῸ οἷόν τ᾽ εἶναι. 
Μὴ, ἀπὸ ἀντιπάλου παρασκευῆρ. 

ΏὮ. μὴ ἀντιπάλου παρ. οὔσης. 1. 
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ὅμοιόν. τι ἢ ἴσον ἐξ πὸ. κόωὸν. βουλεύεσϑαι.. ἢ πάντας 
οὖν ἀτειχίστους. ἔφη. ἀρῆναι,͵ ψψερόρῆνν ἢ ἢ χροὶ τάδε νο-- 
μίξειν. ὀρϑῶς. ἔχειν... ΤΩΝ ἐδ ποθ ον δν στο νώνα 

ἈΠ ΜΕυΚα ̓ἄδηχωφ' ἄχϑονεαι.) Ὁ ΕΟ ὅν 

ἐς Οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι" ἀκούσαντες," “ὀργὴν μὲν φα: 
ὄνξρι ν᾽ οὐκ ἐποιοῦντο τοῖς ᾿4ϑηναΐοις "οὐδὲ γὰρ ἐπὶ κω: 
λύμῃ, ἀλλὰ 1 γνώμης παραινέσει δῆθεν Τἰ ̓ χοινῷ ἐᾶρε: 
σβεύσαντο" 5 ἅμα δὲ χαὶ προρφιλεῖς᾽ ὄντες ἐν τῷ ἐδτε᾿ διὰ 
τὴν ἐς. τὸν Μῆδον προϑυμίαν τὰ μάλιστ᾽ αὐτοῖς ἐτύγι 

τς χανον") τῆς “μέντοι, βουλήσεως. ἁμαρτάνοντες, ἀδήλως : 
τοἤχϑοντο. οἵ τε πρέσβεις ὌΡΎαν, κρκος ἀρϑ ἐπ' ὑϊχὸν 
αὐγαὶ 

.“ 
ὁῷν.ἢ ἔν ἐχλε 

Ἷ 

ἐλ. 

πολεμεῖν. οὐ γὰρ ἐνδέχεται, τὸν μὴ ὄντα ἴσον τῶν ἄλλων᾽ θαρ- 
σῆσαι κατ᾽ ἔνους καὶ ὅμοιόν τι ἀποφήνασϑαι. -- 

: τὰς τῷ ἵνα ἐπὶ πάντων. σώξηται τὸ ἴσον. --- 2. παν ἀρῥταν, ἀπὸ 
ἀτειχίστου πόλεως. 1. Κασσ. 40γ.) 

αβ΄. 5. Κωλύμῃ)} κωλύσει. ἰδία δὲ ἡ λέξις Θουκυδίδου. -- 
6. 4ηϑεν). ὁ δῆϑεν προςποίησιν «μὲν ἔχει ἀληϑείας, δύναμιν δὲ 
ψεύδους. (4ύγ. ) -- Τῷ κοινῷ] ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ. -- ᾿Επρεαβεύ- 

2... Ἢ πάν- - 

σαντο] πρέσβεις ἔπεμπον. -- 8.. "“Μάλιστα) βπιβοβήκνμε, --- 
11. ἐπεκακωρ ἐκμκέχεν τς κα γ μηδὲν ἐγκληϑέντες. : 

μὴ, ΣΈΡΣΝ παρ. οὔσης. ἽΜαϊὶςο, 
ποῖ, 

ς Ξ μμαχεῖν. Ἀερ. σχεῖν (χεῖν 
6.) ἃ ῬΤ. πι8}.; ΓΟ ἸΟΥ 6 Π16Π- 
ἡἀανογαὶ ξυμμαχεῖν. 

᾿ΟΑρ. ΠΟ, Οὐδὲγάρ. πλἨαα ϊς, 
ΒΕΚΚ, γυῖρο οὐ δὲ γάρ. ΑΥ, Ἐπί. δέ. 
“Ἅμα δέ. 4έ οτα. οτ. 

ςφιλεῖς. 9Ε ΤΗμπογάϊἀο διι- 
ἄδι: ὍΠΗ χ ΠῚ, 65. γἱά, 101 Τπη-- 

μ ΤΠιιπίαν 60 58606 οὐϊδπι 
᾿ΑΠΠ1|.9. ὉΌΚ, ΟΣ, πόξ. εὦ ΨΠ, 86. 
ες 

ν, Ὁ. Ῥ, πρὸς τόν. 
Μῆδον. μια, δῆμον γεὶ δή-- 
μῶν, ΘΙΧΟΥΘ ποίϊδβδίτηο. Ὑ14. ο. 
102. 
Τὰ μάλιστ᾽ ἀοῤγοῖς. Τα ΟΔ85. 

Αὐρ. Ο. Ε. ΡΩ]. Ο. 9) Τὰ βμά- 
λιστα. αὐτοῖς νεῖ ταμάλιστα αὖ- 
τοῖς. ΟἹ. Η, το: 0) Οἵσ. Β. Ε.1. 

ΑΥὐτ ΟΠ γ. Πδ:, ΑΙ ἘΊΟΥ. Βαξ. ἀιατρ. 
ϑίθριι. ΑἸτουιυΐτημι Θεαπα γ18:. τὶ 
Ταυγ. ψα]850. μάλεστα βἰπὸ τᾶ. 
» Τὰ μάλιστα. ΝΝοκῖδοτ δἰΐδμι ΑἸ61. 
(ἼΥ, γᾳ. 26.) Τϑαπιοβιμ, (46 (οΥ- 
28.) Αὐἱβδίοί. ᾿ΐοη, Ἐαῖίο. “ἢ 
ΥΑ58, Ῥχοβαχιρῖ Ηδδοκ. εἴ 
ΒεκΚ, ; 

ὩἈμαρτάνοντες. ὟΝ ἸπδΥρ,. } 
Μοβαι. γρ.. ἁμαρτόντες. : 

᾿λδνεπικλήτως. »νΑρποβοῖξ ῬΟ]]. 
ΨΠΙ, 68. εἴ 6χ. ΧΟΠΟΡΒ. ΟΥτορ. 
ἀνεπίκλητὸν. ἍΠ’ΦὌρΠν 22.. ὉΡῈ νὶα, 
Ζοιη. Ὑ]Ο ερ υσ(ΑἐθΉδθο . ΧΉΤΗ, 
4.) ἀνεπίκλητόν σοι παρασχόμε- 
νος τὴν ἐμαυτοῦ πίστιν. (ειετιιπ 
οἵ τε προ. -- ἀνεπιιλήτως δαθεης- 
ἰὰΥ ἀραᾶ δι], 1π ἀνεπικλήτως."“ 
νν 489. ᾿ἀνεπικώλύτως ΓΕ 21: 
οομἑτοῖ! Γὐπἀανέαϑ ἴπ 5ρ 01]. οὐδ, 
Ρ. 2: 
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(Τῆς πόλεως τειχιδθείσης ὁ ΠΠειροιεὺς οἰκοδομεῖται.) 

αγ΄. Τούτῳ τῷ τρόπῳ οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι τὴν πόλιν ἐτεί- 
χιόαν ἔν ὀλίγῳ χρόνῳ. ῷ. καὶ δήλη ἡ οἰκοδομία ἔτι καὶ 
νῦν ἐστιν ὅτι κατὰ σπουδὴν ἐγένετο. οἵ γὰρ ϑεμέλιοι 

παντοίων λίϑων ὑπόκεινται, καὺ οὐ ξυνειργασμένων ἔστιν 
ἦ, ἀλλ ὡς ἕκασποί ποτε προξέφερον" πολλαΐ τε στῆλαι 
ἀπὰ. σημάτων καὶ, λίϑοι εἰργασμένον ἐγκατελέγησαν. βείς , 

ἕων γὰρ ὁ περίβρλος πανταχῆ ἐξήχϑη τῆς πόλεως, καὶ 

διὸ τοῦτο πάντα ὁμοίως κινοῦντες, ἠπείγοντο, 
᾽Οἱ. οἕ. 8. Ἔπεισε. δὲ καὶ τοῦ Πειραιῶς τὰ λοιπὰ ὁ Θεμι- 
ἘΣ: ἥ, 'στοκδῆς οἰκοδομεῖν" (ὑπῆρκτο δ᾽ αὐτοῦ πρότερον ἐπὶ 10 
Ὅν ΓᾺ τῆς ἐκείνου ἀρχῆς ἧς κατ᾽ ἐνιαυτὸν ᾿Δ4ϑηναίοις ἦρξε") 
νοΐ΄. νομίζων τό τε χωρίον καλὸν εἶναι, λιμένας ἔχον τρεῖς 

Ὁλ. «: ̓αὐτοφυεῖς, χαὶ αὐτοὺς ναυτικοὺς γεγενημένους μέγα 

ἔτ. “-. τ᾿ προφέρειν ἐς τὸ κτήσασϑαι δύναμιν. 4. τῆς γὰρ δὴ 
πρὸ ΓᾺ δαλάσφης πρῶτος ἐτόλμησεν εἰπεῖν ὡς ἀνϑεχτέα ἐστὶ, 15 
υπα΄. . 

,ἀ. Τῷ τρόπῳ] τῇ μηχανῇ. --- 3. Οἰκοδομία] τὸ οἰκοδομία 
τινὲς ὀξύνουσιν᾽ οἰκοδομὴ δὲ οὐκ εἴρηται. ( 4ὐγ. 2 τ ΝΣ Οὐ ξυν- 
ξεργασμένων)} οὐ ξυσϑέντων καὶ ἐσωϑέντων. --- Ἔστιν ἢ] κατά τι- 
νας τόπους. -- 6. ᾿4πὸ. σημάτῳων ἀπὸ βάσεων ἀνδριάντων. --- 

; Εἰργασμένοι] οἷον ἐγγεγλυμμένοι τύπους τινὰς καὶ πρόξωπα «ἔχον- 
- τὲς, λελαξευμένοι., - ᾿Ἐγκατελέγησαν] ἐγκατῳ: κοδομήδϑησαν. [Ὅμη- 

θας" Αἱμασιάς τε λέγων. (λ. ἈΚασσ. )]1 -- είξων] τοῦ προτέρου 
δηλονότι μείζων. - 8. Πάντα ὁμοίως} καὶ κοινὰ καὶ ἱερὰ δηλο- 
φψότε. ---- 10. ὙὙπῆρκτο δ᾽ αὐτοῦ] ἀρξάμενος ἦν τοῦ. «ἔργου αὐτός. 
(Δ. 47ὖγ.) --- 11. ᾿Εκείμου] τοῦ Θεμιστοκλέους. -- Κατ ἐνιαυτὸν -- 
ἦρξε] κατά τινα ἐνιαυτὸν ἡγεμὼν ἐγένετο" πρὸ -ἂὲ τῶν Μηδικῶν 
ἤρξε Θεμιστοκλῆς ἐνιαυτὸν ἕνα. -- 18. Αὐτοφυεῖς] ἤγουν οὐ χει 
ροπόιήτους. --- Αὐτοὺς] τοὺς ᾿᾿Αϑηναίους. --ὀ 14. Πρόφέρει:] ἐπιτ 
δοῦναι. (λ. 40γ.) --- Ἐς τὸ χτήσασϑαι δύναμιν) εἰς τὸ δυνατω" 
τέρους γενέσϑαι: δύναμιν, ἤγουν ϑαλασσίαν. (2. 4ὖγ.) -- 15. ̓ ν- 
πάις Το ἐστί] πρῶτος εἶνε, φησὶν, ὅτε δεῖ ψάδῃς δυνάμει ἀντέχε- 

δρ. ΠΠ6ς Οἱ ᾿“ϑηναζῖαι. οἱ 
ΠΟ Δρηοδοιηξ ΟΥ̓́, Ὦ, [,4ιτ. ΕἸ. 
ἽΜοβαι, Ατ. Οὐχ. Πδης 

5. Σπουδήν. Η. σποδήτι. 
᾽411᾽ ὡς. Τααγ. ἄλλως. 

Ἕκαστοι. Μβτρ, ϑιῖθβρῃ. ἕκα- 
στοῦ, 118 οἴϊδπὶ Μοϑαιι,, 5ϑὰ ἰδ 

τὰ μοὶ Ψ βουϊρίμπι ες. 
“Ζημάτων. Β. αημάντων, 
Ἐγεαν τ ὐμδ, ἔδηι Ροιοσαπὶ 

ϑυϊὰ, εἰ Ζοπαχ, ΟΥ. ἐκκατολέγη- 
σαν, οἱ ἰπίοσ νϑσδ. ἃὃἢ Θιιθηααΐ. 
ἐγκαφελέγηδαν. ᾿ 

Κινοῦντες ἠπείγοντο. ἘΠ κπι- 
νοῦντες ὑπήγοντο. Μοβαα. ἐπῶν 
ἐκίνουν, ἐπείγοντο. 

8. Πειραιῶς. Ἐν 1) Πειρεῶς. 

Ἔχον. Ρα]. Ηῶν; δ᾽ ΑΥ̓Θο. τῆι. 
4, Ἐὰρ δή. Δή ἄθδδὺ Μορβχα, 
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καὶ τὴν ἀρχὴν εὐθὺς ̓ ξυγκατεσκεύαξε. ὅ. καὶ ᾿φκοδύμη- 
ὅαν τῇ. ἐκείνου γνώμῃ. τὸ πάχος τοῦ τείχους, ὅπερ νῦν 
ἔτι ̓ δῆλόν ἐστι περὶ τὸν Πειραιᾶ. δύο γὰρ ἅμαξαι ἐ ἐναν- 
τίαι. ἀλλήλαις τοὺς. λίϑους. ἐπῆγον. ἐντὸς δὲ οὔτε χἄλιξ, 

ὄ οὔτε πηλὸς ἦν, ἀλλὰ ξυνῳκοδομημένου μεγάλοι λίϑοι, 

καὶ ἐν τομῇ ἐγγώνιοι, σιδήρῳ φὸρα ἀλλήλους τὰ ἔξωϑεν 
καὶ μολίβδῳ δεδεμένοι. τὸ δὲ ὕι ἥμισυ ̓ μάλιστα ἐτελέ- 
σϑη « οὗ διενοεῖτο. 6. ἐβούλετο γὰρ τῷ μεγέϑει καὶ τῷ 
πάχει ἀφιστάναι τὰς τῶν πολεμίων ἐπιβουλὰς, ιἀνϑρώ- 

10 (ΩΝ, τὲ ἐνόμιξεν ὀλίγων καὶ τῶν ἀχρειοτάτων ἀρκέσειν 
τὴν φυλακὴν, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἐς τὰς ναῦς ἀεβήδεσθαμ;, 

ἣν 
σϑαι τῆς ϑαλάσσης. -- 1. Ευϑὺς ξυγκατεσκεύᾳξεν) εὐθὺς, ἯΣ 
ἄμα τῷ συμβουλεῦσαι, ἤρξατο ϑαλασσολρατίαν κωταδλευζξειν. “Ξ 
2: Τοῦ τείχους} τοῦ ἐν Πειρατεῖ, --ἕ 8. "Ἐναντίαι ἀλλήλαις 1. ἢ 
ὑπαντῶσαι ἀλλήλαις, ἢ συνεξευγμένας διὰ τὰ μεγέϑη τῶν λίϑων. --- 
5. ̓ Ἐυνῳκοδομημένοι] συνδεδεμένοι. --- 6, Ἔν τομῇ } διὰ ἑῆς τοὶ 

ῆς. -α ὥνιοι τετράπελευροι, τετράγωνοι. -. 8. Οὗ διενοεῖτο] 
᾿ οὗ τινος ὕψους διενοεῖτο εἶναι τὸ τεῖχος. -- Ἐβούλετο γάρ] ὁ Θε-᾿ 
μι - 9. ᾿ἀφιστάναι) ἀποτροπὴν ποιεῖν, ἀποπέμπειν. -- Ἐπι 
βολάς} τυϑέσειρ.- - 10. Τῶν ἀχρειοτάτων]} οἷον γερόντων καὶ παίδων. 

᾿ 

᾿ ὑπὸ δ 

᾿ξ, Περὶ ὑεν; πρρανᾶ: Ἐι6ρ. (6.) 
παρὰ τὸν Πειρεῶ,, δυτα, δου ριγα 
σαϊρ. γ66. πῖϑη. ἰηΐδε ὕαῖς, δοσὶσ 
Ρῖα, Η. ̓ φυϊάθαι περί ἃ ῬΥ. τδη. 
ζωῶνς ἀγροῦ Πειρεᾶ οἷς 

“μαξαι.. Ὧδ βρίσίτι νόθβ}. οὗ. 
ἂς Ατὶ. οτἶς, Ο, 12. 

“Τοὺς, λίϑους ἐπῆγον, Ὅτ, ἐπῆ- 
γον. τοὺς λίϑους. [τὰ ἔοτία5515 

᾿ ϑἤἴδηι Νίοβαι.. 
Χάλιξ. Οτ.: Ι, Ἰὴν Ἰδού. χέδηβ, 
.Η, τ 5. ἢ αἱ]. ἴπδη. [ἄθπὶ νῖ- 
ἡ μιὰ Εἰ μενννν. ὑ, Π. Ρ. 1557. 

Ψείξιο. ΟΠ] τηοηεῖ Βοοκ- 
ἐὰν 5Ρδο, 6ἀϊι, μας.) 
᾿. ὋΣ ἦι Β,ἱ 1 τηανρ.- 41. Πι8η" 

ἢ. Ὑη]ρο ἐν τομῇ. 58 
ἐντομῇ (πο νΌ04}.}) Ἰὲρὶὶ Ρτο- 
φοΡ. Ρ» 1838, 6, Ηυ656}.. αἴαιια 
οἴΐδης οοα, Γαρᾷ. Ἔχ μίβ ρου νἱάε- 
ταῦ, ]ά. ποῖ 
ἌΒΕΝΣ (855. ΡαΪ. γαϊ. Η 

ΟΤΠΛΟΥΡ. ϑίθρι, δὲ αβο. 

πες δ.. Ὠ.1. Τιαιὰς Ἔ. γἱμᾶ, 
τα. Αὐ. ὍἘγ. Οἰὐμπ),οι5 51} υιῖ5 
ῬΤιῖς αιιαῖχι ΡΥ δπλτ αἰ σΟΥΩ ΠῚ ργϑθν 
σαρτὶβ το αηθη ματι οὐΘα αἰ πλιβ, 
δχ 4 υ5 να]σὸ (Ηδδοῖ. 86 ΚΚ.) 
μολύβδῳ οχάταϊτατ. Ψὶά, πόδι. 

Ζεδεμένοι. αγξ. δίβρῃ. συν- 
δεδεμένοι. 

6. Ἐβούλετο, Β. ἠβούλ. οἴιπι 
ΝΙ416, 

ΘΙ Ὡθς 

᾿Ἐπιβουλάς Τ]υχὶε 6 Οα55. Αἰρ' 
Ε], Ε΄, ῬΑ]. 10 δὲ. Η. Βα. (ἴῃ 

(πο Ῥοδίθα δοϊοϊατη οταὶ Ὁ) 85. 
Ὦ. 1. 1νδπτς ἘἙ. ΜΙηά. τὰ, α50. 
ΤΥ. ϑιθρμ,, Βδροκ. Β6ΚΕ, Ἐτ. 

ἴδηι 'πθ Οὐ ν' ΞΡ ΟΥ Ὁ ῬοΚλ αι. 
ΜΏΪσο ἐπιβολάς, «ιοᾶ πόπηθμ 
Βϑυιουλθιι5 βοσὶ ριοΥ 5. εοποίίτα 
βἰδηλβραηδ, ἀρ Ὑπὸ ἀϊάθιι 
8Ι16 τ νι μα 56:.. 14, 118... Οοὰ- 
Σιπθίταν αΐθχα οι {ἰ10. 886- 
Ρία5, τ. ἀν 1 76. 

Ρ. 2.6. 
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γ.. ταῖς γὰρ ναυσὶ. μάλιστα προρέκειτο ̓  ἰδὼν, ὡς “ἐμοὶ 
δοχεῖ, τῆς. βασιλέως στρατιᾶς τὴν. χατὰ ϑάλασόαν ἔφο- 
δον εὐπορωτέραν τῆς κατὰ γὴν οὐδαν" τὸν τε᾿ Πειραιᾶ 

ὠφελιμώτερον ἐνόμιζε: τῆς ἄνω πόλεως" ᾿ καὶ πολλάκις 

τοῖς ᾿ἀϑηναίοις παρήνει, ἣν ἄρα ποτὲ κατὰ γῆν βιασϑῶ- ὅ 
σι; καταβάντας «ἐς αὐτὸν., ταῖς ναυσὶ πρὸς ἅπαντας ἂν: 
ϑίστασθαι. 8. ᾿ἀϑηναῖου μὲν οὖν οὕτως ἐτειχίσϑησαν, κι 
ὅὰ κατεσκευάξοντο εὐϑὺς μετὰ τὴν “Μήδων ἀναχώρηδιν. 

᾿ἸΣερατεία Παυσανίου ἐς Κύπρον 'καὶ Βυξάντιον. ) 

ϊ. οἵ. τω: Παυσανίας δὲ ὁ Κλεομβρότου ἢ ἐκ “Λακεδαίμονος 
ΠῚ γ , ὅτρατηγὸς τῶν Ἑλλήνων ἐξεπέμφθη. μετὰ εἴκοσι νεῶν 10 
ὅς ἢ ἀπὸ Πελοποννήσου... ξυνέπλεον δὲ καὶ ᾿Δϑηναῖοι. τριά- 

Ὧν» κοντὰ ναυσὶ, καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων πλῆϑος. 2. καὶ 
ΟΝ ὁ ἐστράτευσαν ἐς Κύπρον, καὶ αὐτῆς τὰ πολλὰ κατεστρέ- 

Χρ. ὌΝ ψαντο." καὶ ὕστερον ἐς Βυξάντιον, “Μήδων ἐχόντων, καὶ 

Ἄν ἐξεπολιόρκησαν ἐν τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ. "18 

1. ἸΠροςέπειτο ἰδών] τὸν νοῦν προςεῖχε νοήσας. διὸ μοὶ ναύμαχος 
ἐκαλεῖτο. -- 2. Τὴν κατὰ ϑαλασσαν ἔφοδον ᾿ - οὖσαν ἐπιστάμε- 
νος, φησὶ, τοὺς Πέρσας ὁᾷον διὰ ϑαλάσσης ἢ διὰ γῆς ἔρχεσθαι. --- 
ἐπ Ἑὐπορωτέραν). πλέον “δυναμένην. - 4. Τῆς ἄνω πόλεως] εἶναι 
δηλονότι. -- 6. Καταβάντες ἐς αὐτόν] τῇ γνώμῃ δηλονότι Θεμι- 
στοκλέους. --- 7. ᾿Ετειχίσϑησαν ] τῷ τείχει περιεφυλάχϑησαν. -- 
8. Τἄλλα] τὰ ἐδιωτικὰ καὶ οἱ ναοὶ δηλονότι. -- Εὐϑύς μετὰ τὸ 
τειχισϑῆναι. - Μετὰ τὴν Μήδων. ἀναχώρησιν] μετὰ τὰ κατὰ Μαρ- 
δόνιον. ταῦτα δὲ ἔδει εἰπεῖν μετὰ τὰ ἐν "Μυκάλῃ" ἀλλὰ διὰ μέσου 
τὴν τειχοποιΐαν εἰπὼν, εἰκότως πάλιν ἐπανέρχεται ἐπὶ τὰ κατὰ 
ΤΙαυσανίαν. 

αδ΄, 15; Ἐς Κύπρον] διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ὑπὸ βασιλέα. -- Κα. 
τεστρέψαντο]) κατεχάλασαν. (λ. 4γ.) --- 14. Ἐς Βυζάντιον ἀπὸ 
κοινοῦ τὸ ἐστράτευσαν. (λ. 40γ.) --- 15. ᾿Εξεπολίόρκησαν] πολίορ- 
κῆσαι τὸ μόνον πόλει “προρκαϑεσθῆναι πολεμίους " ἐγγεορποι νοὸς 
τὸ τελέως καταλαβεῖν τὴν πόλιν καὶ εἰρελϑεῖν. 

«1 

7. Προςέκειτο. ΘΠ] 85: Προς- 
ἔκειτο " προςεῖχε. Θουκυδίδης α΄.“ 
ὍΠΙ. Οἵ, Ῥμοῖ. 

Στρατιᾶς. Ἐ.. στρατείας. 

Πειραιᾶ. Ῥιερ. (6.) Μοβεχα. 
Πειρεᾶ. 

Κατὰ γῆν. Β. κατὰ τὴν γῆν. Ἐ.. 
κατά, εἰ γῆν 5..ν. 8]. πιδῃ, 

᾿Καταβάντας. Βα85. Τιαιγ. 1. 
Ψιμα, Ναβο. ὅ0Π0], καταβάντες. 

ναι. 

Εἰ 5ῖα ξαόναξ ἢ Οδδδ:; ἘΠῚ οοΥ- 
ΥοῖοΥ ἀδαϊέ καταβάντας. ᾿ 

“Ἵπαντας. σ. απατας; βοἂᾶς 

αἴαβ. οἷ Ψ ΘΈΡΟΥΣ πα δα. 3}. 
᾿δνϑίστασϑαι. μά, ἀνθίσταν- 

ται. 
᾿Αϑηναῖοι. ΜΜαυρ. ϑ:6ρ. ᾿“9ῆ- 

Τριάθπι βιδεῖπιὶ ἀ6,, οὐν. 

Οαρ.ΙΥῸ. 9. Ἐν τῇδετῇ γεμο- 
-Ψίᾳ. Ηδθο ἘΡΘΒΕΗ͂ΩΝ ῬΕΥΙΟΙ (αὐ- 
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(Οἱ ξύμμαχοι πρὸς ᾿Ιϑηναίους 'μετατάσσόνται οὐκ πολ μην γιγνο- 

Ἐν τς ᾿δξαρν ἀκρεδενρρκίαν. ὁ ἐξ υνόν. 

ΡΝ Ἤδη. δὲ. βιαίου. ὄντος. ᾿αὐτοῦ,. οἵ τἀ οδμων 
Ἕλληνες ἤχθοντο »'καὶ, οὐχ. ἥκιστα, οἱ Ἴωνες, καὶ σοί 
ἀπὸ βασιλέως. νεωστὶ ἠλευϑέφωντο. . - φοιτῶντές. τὸ πρὸς 
ΩΝ ̓Αθηναίους, ἠξίουν αὐτοὺς. ἡγεμόνας, σφῶν. "γεμές 

ὅσϑαι. κατὰ τὸ ξυγγενὲς, καὶ Παυσανίᾳ μὴ ἐπιτρέπειν, ἤν" Ὀλ. οἵ". 

που᾿ βιάξηται. ες οὐ δὲϊ ̓ 4ϑηναῖοι ἐδέξαντό «τε τοὺς λά. ἔς. μν 

γους; καὶ προςεῖχον.. τὴν γνώμην. ὡς. οὐ. “περιοψόμενοι, ΒΑ ἄς, 
τἄλλα, τε, καταστησύμενοι.»᾿ ἧ φαίνοιτο. ἄριστα «αὐτοῖς. 
8. ἐν τούτῳ δὲ οἵ “Ἱακεδαιμόνιοι μετεπέμποντο 'Παάυσα- 

1τονίαν, ἀνακρινοῦντες ὧν πέρι ἐπυνθάνοντο" καὶ. γὰρ. ἀδν 

κία πολλὴ Κατηχορεῖτο αὐτοῦ ὑπὸ "τῶν. Ἑλλήνων. τῶν 

ἀφικνουμένων, καὶ τρέοννίδου μᾶλλονχν ἐφαίνετο μίμησις 

υο΄, 

“κέ. ΝΣ Ὲ ὄντος αὐτοῦ] τυραννικοῦ ὑπάρχοντος τοῦ πρννῶς 
φίου. (λ. 40γ.) --- 56. Κατὰ τὸ ξυγγενές ἐν διεὰ τὴν ξυγγένειαν..(}, 
Αγ. )- ᾿Ἐπιτρέπειν] ἄδειαν διδόναι. ( 
τὴν γνώμην) πρὸς αὐτοὺς εἶχον τὴν γκέμμ. -- 8, 
οἱ τῆς ἡγεμονίας. - Φαϊνοιτο] ἀντὶ τοῦ ἐφάνη. 

εἰς «ακεδαίμονα. 
12, ΜΡΗΡΟΣΡΕΡΦΡῚ δἰς. Δακεδαίμονα ἐρχομένων. 
9. “Μετεπέμποντο Παυσανίαν] 

46 ̓σδρ 15) Ρχϊποίρίαπι 6556 Ριῖι- 
ἴαὶ ϑίθρμδμιβ, οἷ δα βεϊρη!δίησ" 
ῬΆΚοτιι. δε 16 εἰ Πῖ-: ἐν τῇδε 
δὲ τῇ ἦγ. Ξουιθαπάπηι, δὲ Ἢ ηβὲ 
δέ ροβὶ ἤδη οτμηϊ θα ῖπι δϑϑοῖν 
4αογιπιὶ ᾿Ἰχἃ παιδπι, πος ἴ8η-- 
κ δὰ ἴῃ Βεσ. (Θ.), 4ιθηι Ηδδοκ, 
βααιῖίατ, ἢ Βι. Νεατιθ Ρίδοοι ἤδη, 
ἐν τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ δὲ βιαίου. 

ΟΡ. γΟ. Ἤδη δὲ βιαίου. Οτιοᾶ 
ἡσίῳ ταίου ν]6Ὸ ᾿μβογίειτ καί, 

ἸΘΟΙΠλ5. οἴπὶ (δ55. (1π αἰιο 
τ Θ ἃ 560, πᾶ. δά βουϊρι πη) 

Ἄπρ. ΟἹ. Ο. ΕΒ. Ρε]. αι, Η. 
6σ. (6.) αν. Ὁ. Γαιυτ, Ἐ᾿, Μοβαί. 
Ἐκ ΟἾγν. Πδη, Ηδδοϊκ, Β6κΕ. 

86 Ῥτγδθίεσεα πιαίαπὶ ΆἈΘρ. εἴ 
85... ἴαπι δὰ ἢπ. ῥυϑθο. οᾶρ. 

πάπιοίαια, Ἷ 
᾿Αϑηναίους. Ἡ. ἄλλους, υοάᾶ 

ΤῊ σ. ἀεἸθέυπι, δὲ Ῥτο εο ᾽4ϑη- 
ναίους γδουϊ αἰ 1. 

Γενέσθαι. Οοά. ΒαΞ5. Οτ. Ε. 

“40γ.) --- :1. ᾿Προρεῖχον 
Τἄλλα] τὰ πε- 

(λ.. 40γ.) ἱτττ 
δηλονότι: -- 

(λ. 40γ.) --τ 

νὶμᾶ. Μόοβαι, Αὐ,. Οἢγ. δα, 
γίγνεσθαι, 1). 1- γίνεσθαι. ΑἸι6- 
ταϊγατῃ οὐΐαηι ΓΘ ΗΓ, »»Γενέσϑαι 
0 παξαηα πηι ἀἀχὶ, ΙΝπὶ ὩΟΩ. 
ἰδῃΐητα πιῆ ἱρβοσαπι ἀπο 65 ἔϊ8- 
τὶ, 5βο οπχπῖπο, ἰδσπιροσα ποθὴ 46- 
“Πηΐιο, 8536 γο] :ϑ απ, δὲ ἔβοϊτις 
οχίβίεσα γίγνεσθαι 6 566ιι. ἐπετρέ-. 
πεῖν ΡΌϊ , αιιαπὶ γενέσθαι. ““ 
ΒΕΟΘΚΙΌΒ. ϑρδϑοίΐαι. οἀϊὲ, Το. 

ῷ. Τὴν γνώμην, Οοα. Βα45. τ. 
ἃ ῬΥ. τπῖδη. (η8ηὶ ἀείπαθ Ψ ΞΌΡΘΙ 
ἢ αὐαηιπ}). Γιδὰγ, Ἐ. Ψιμά. Ατ. 
Ομτ, Πδῃ, πιᾶγρ. ΒίΘΡἢ. τῇ ̓ πν- 
βῃ- ΜΙ, ἠοῖ, 

Καταστησόμενοι, (855. Απρ. ἀ. 
ῬΔ]. Βερ. (Θ.) ναὲ, [ναι ὴπά. 
Β. ΑΙὰ. ΕἸογ. εἀ, Βα5. Τιϑύσ. 
ϑίθρῃ, καταστησάμενοι. γα}: 
γιο γι περίεεεετὶ, πῤιὶ εεἰετα. δυποίϊ- 

Ζιιΐςδεπί. Οἰμδδὶ εἴΐαπι τε σηο- 
Ταββϑέ. 

Φαίνοιτο. Ὁ). φαίνοι τό." 



σαφέστατον εἶναι. 
Ὀλ. οὗ΄. 
ἔτ. γ΄. 
Ὃ ἼΝΝ 

" 
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ἡ στρατηγία. 4. ξυνέβη τὸ αὐτῷ καλεῖσθαί τε ἅμα, καὶ 
τοὺς ξυμμάχους τῷ ἐχείνου ἔχϑει παρ᾽ ᾿4ϑηναίους μετα- 
τάξασϑαι, πλὴν τῶν ἀπὸ Πελοποννήσου στρατιωτῶν. 8. 
ἐλθὼν δὲ ἐς ΖΔακεδαίμονα, τῶν μὲν ἰδίᾳ πρός τινὰ ἀδι- 
κημάτων εὐθύνϑη, τὰ δὲ μέγιστα ἀπολύεται μὴ ἀδικεῖν" 
κατηγορεῖτο δὲ αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα Μηδισμὸς, καὶ ἐδόκει 

6. καὶ ἐκεῖνον μὲν οὐκέτι ἐκπέμπου- 
σιν ἄρχοντα, “Ζόρκιν δὲ, καὶ ἄλλους τινὰς μετ᾽ αὐτοῦ, 

στρατιὰν ἔχοντας οὐ πολλήν" οἷς οὐκέτι ἐφίεσαν οἱ ξύμ- 
μαχοι τὴν ἡγεμονίαν. 7. οἵ δὲ, αἰσϑόμενοι ἀπῆλθον" 

καὶ ἄλλους οὐκέτι ὕστερον ἐξέπεμψαν οἵ “ακεδαιμόνιοι, 
φοβούμενοι μὴ σφίσιν οἱ ἐξιόντες χείρους γίγνωνται, 
(ὅπερ καὶ ἐν τῷ Παυσανίᾳ ἐνεῖδον,) ἀπαλλαξείοντες δὲ 

1. Ἢ στρατηγία) τὸ ἢ ἄλλοι σύνδεσμον, ἕ ἐόν υνε δὲ ἄρϑρον εἶπον. --- 
Καλεῖσϑαι) εἰς «Ἰακπεδαίμονα δηλονότι. -- 2. Παρ᾽ ᾿ἡϑηναίους μετα- 
τάξασϑαι) πρὸς ᾿ἀϑηναίους μετελθεῖν, μετατεϑῆναι. - -8. Πλὴν 
τῶν ἀπὸ Πελοποννήσου) οἱ γὰρ Πελοποννήσιοι ὑπήκουον τῶν Ἴα- 
πεδαιμονίων. -- 5. Εὐϑύνϑη) εὐθύνας δέδωκε, καὶ πατεδιπάσϑη, 
καὶ κατεγνώσθη. -- Τὰ δὲ μέγιστα) τὰ κοινὰ, ὅ ἐστι δημόσια. -- 
6. Μηδισμός) τὰ τῶν "Μήδων φρονῆσαι. --- 7. “Σαφέστατου) τοῦτο 
ὡς παρὰ τοῦ Θουκυδίδου εἴρηται. οὐ γὰρ λέγει τοῖς “4ακεδαιμο- 
νίοις σαφέστατον εἶναι" ἢ γὰρ ἂν ἐτιμωρήσαντο αὐτὸν, ὃ καὶ πε- 
ποιήκασιν ὕστερον μετὰ τὸν ἔλεγχον. --- Οὐκέτι ἐκπέμπουσι] ““α- 
πεδαιμονίοις πρὸ τῆς ἐξετάσεως ἐδόκει τὸ ἔγκλημα σαφὲς εἶναι" 
μετὰ δὲ τὴν οὐκ ὀρθὴν ἐξέτασιν ἔδοξε μὲν ἀπολελύσϑαι, οὐ μὴν 
παντάπασιν ἀπήλλοπτο τῆς ὑπονοίας: διὸ οὐδὲ ἐξεπέμφϑη παρ᾽ 
αὐτῶν ἔτι. --- 8. Ζόρκιν] ὄνομα κύριον. - 9. ᾿Εφίεσαν) παρεχώ- 
ρουν. --- Οἱ ξύμμαχοι) ἡ οἱ περὶ τὸν Ζόρκιν. --- 10, Τὴν ἡγεμο- 
νίαν ἡγεμονεύειν. -- “4πῆλϑον] εἰς “ακεδαίμονα. δηλονότι. -- 
12. [Μὴ σφίσιν --- ---ἸῬ μὴ μηδίσωσι, καὶ χείρους τῶν πραγμάτων 
τῶν Μακωνικῶν γένωνται. --- 13. ᾿ἀπαλλαξείοντες 1 ἀπαλλακτικῶς 

ξὸς Ἧ στρατηγία. υϊρο (οἰ νηΐετε, ΨΙιᾶ, Βαϊ, δα Ῥὶαΐ. 
Β6ΚΚ.) ἢ στρατηγία. ΑἸζοτυπι δα - 
αἷς Ηδδοῖϊ. Ὑἱα. ποῖ. 

4. Ξυνέβη τε. ΟΥ̓, ῬΥοὸ τὲ 6Χ 
Θπιϑα, δέ, φιιοὰ ἔπεγαξ τε. ῬΊῸ 
αὐτῷ ὙΤυ5. αὐτόν. 
Ἔχϑει. ΜΜοβαιι. Αὐ. 

χϑει, εἰ ἴπ τπῆδΥρ, ἔχϑει, 
᾿Ἐφίεσαν. ΑΥτ. Οδγ, ἀφίεσαν. 

(855. εχ Ἔπιθηᾶ. τος, πδη, ἠφίε- 
σαν ῬΥῸ ἀφίεσαν. Ἠβεβοσγαηΐ αιρ- 
ῬῈ ἴῃ ΤΑΥΪΟΥΕ νΘΥΡῚ ἐφιέναι 51- 
Βαϊ δοδῖίομθ, εχ 4ὰὰ ναὶθὶ ρετ-- 

Ομγ. ἄ- 

ΑΙο. 1. ο. 6. ἥπ. 
Τὴν ἡγεμονίαν. Τήν ἀδεδὶ ΟΥ. 

Ὁ. 1. Γδὰγ. Εν 
᾿Δπῆλϑον. Ἑ,. ἱπίτῖο ἐπῆχϑον, 

ἀοῖπάα ἀπῆλθον 4]. πιδι. 
᾿Εξέπεμψαν. τ, Μόοξαιι, μι. 

ΑΥ, ΟἸγ. ἔπεμψαν. 
οἱ ἐξιόντες. Οἱ ἀφεβὲ Οὐ. 1. 
“Ὅπερ. τ, ὥςπερ. 
᾿Ἐνεῖδον. αἷ. εἶδον. 
᾿“παλλαξείοντες ---᾿ πολέμου. 

ἡ ,ΤΒοΣα, Μίαρ." ΥΥΑ58. 5))γ11 ἀπήλ- 

οι 
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καὶ τοῦ Μηδικοῦ πολέμου, καὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους νομί- 
ἕοντεβ ἱκανοὺς ἐξηγεῖσθαι, καὶ σφίσιν ἐν τῷ τότε πα- 
ρόντι ἐπιτηδείους. . 

᾿ (ΟἹ ᾿Αϑηναῖοι τὴν ἡγεμονίαν καϑίσξανται. ) 

«δ᾽. Παραλαβόντες δὲ οἵ ᾿4“ϑηναῖοι τὴν ἡγεμονίαν 
δτούτῳ τῷ τρόπῳ ἑἕχόντων τῶν ξυμμάχων διὰ τὸ Παυ-᾽Ολ. οξ. 
σανίου μῖσος, ἔταξαν ἅς τε ἔδει παρέχειν τῶν πόλεων ἔς. 

, ζρήματα. πρὸς τὸν βάρβαρον, καὶ ἃς, ναῦς. πρύσχημα πρὸ "ἢ 
᾿ γὰρ ἦν ἀμύνασϑαι ὧν ἔπαϑον, δηοῦντας. τὴν βασιλέως υξυ΄. 
χώραν. 2. καὶ ᾿Ἑλληνοταμίαι τότε πρῶτον ᾿Αϑηναίοις 

τ0κατέστη ἀῤχὴ, οἱ ἐδέχοντο τὸν φόρον" οὕτω γὰρ ὠνο-- 
μάσϑη τῶν χρημάτων ἡ φορά. ἣν δ᾽ ὁ πρῶτος φόρος 
ταχϑεὶς, τετραχόσια τάλαντα καὶ ξξήκοντα. ταμιεῖόν τε 
᾿“ῆλος ἦν αὐτοῖς, καὶ αἱ ξύνοδοι ἐς τὸ ἱερὸν ἐγίγνοντο. Η 

ἔχοντες, τουτέστιν ἐπιϑυμοῦντες ἀπαλλαγῆναι. --- 2. ᾿Ἐξηγεῖσϑαι) 
ἡγεμόνας εἶναι. --- Ἔν τῷ τότε παρόντι] ἐν τῷ ἐνισταμένῳ χρόνῳ. 

[ ς΄, 7. Πρὸς τὸν βάρβαρον] κατὰ τοῦ βαρβάρου. -- Πρόσχη- 
'μα] πρόφασις. --- 8. Ὧν ἐπαϑον]) λείπει ἡ ὑπὲρ, ἵν᾽ ἦ, ὑπὲρ ὧν. 
-- 9. Ἑλληνοταμίαι) οἱ δεχόμενον, τοὺς φόρους συναγομένους ἀπὸ 
τῶν “Ἑλλήνων, καὶ φυλάσσοντες αὐτοὺς, ἐκαλοῦντο᾽ λληνοταμίαι. --- 

᾿4,, Ἧ φορά) ἡ δόσις. -- Ὁ πρῶτος φόρος ταχϑ εἰς) φόρος ὠνο- 
“μάσϑη καὶ ἐτάχϑη ὑπὸ ᾿Δριστείδου τοῦ δικαίου ὁ πρῶτος. --- 
“19. Ταμιεῖόν τε 4ἤλος ἦν) ἵνα ; μὴ δόξωσιν οἱ ᾿4ϑηναῖοι εἰς ἴδιον 
κέρδος ἔχειν. --- 18. “ῆλος] νῆσος μία τῶν Κυκλάδων. (λ. 47.) 
Ξύνοδοι] συνελεύσεις. (λ. 4γ.} 

Ὕαξεν, Ἐπὶ ϑιυιϊδας τη ἀπαλλάξειεν."“ 
ὈυΚ, ΟΣ. Μοοσ. Αἰξ, Ρ,. 14: 

6βρ. ΥΙΟ. Ἑκχόντων τῶν ξυμ- 
᾿μάχων ποπ ϑϑποϑθοιηΐ Μοβαιι. 
ἌἌτ, Πδῃ. » 8} ΔΡῚΙ 551 718 διιπῖ, .» 6- 
δεῖ ϑυϊάαθ ἐπ Ἕλ, ηνοταμίαι (φυὶ 
Ῥίοξει: νεῦρα ἃ παραλαβόντες 
ὲ --- ἀρχή, οπλ εξ διΐεμι τούτῳ 

τῷ τρόπῳ). ὮσΚ. ᾿ 
᾿δἀμύνασθϑαι. Τί ὕαεδ. (Ξβ οχ 

6πηθηὰ.) ἍἌιπιρ. ΟἹ. Ῥαὶ. 1|, Ψαϊ, 
Ἡ, Βα5. οοά. Ὠ. 1. ΟἾγ. χπᾶγρ. 
ϑίθρῃ, Ηαπδοῖ. Βεκκ, Ψα]ρο ἀμύ- 
ψεσϑαι. Τὰ ϑυΐάδο δι! αυΐς ΠΡ τῖ5 
μοο ψϑσριιηι ρχοσβιιβ ἀθβ ἀθγαίΐγ, 

Βασιλέως. Ὑἱμὰ, Ε,, τοῦ ϑ- 
λέως. 

3. ̓ Ἑλληνοταμίαι. Β. Ἑλληνοτο- 
ἕαι. Ῥογρῖς ϑυῖά85 κατέστη τοῖᾳ 

᾿᾿Αϑηναίοις πρώτη ἀρχή. 
᾿ς Ταμιεῖόν τε, Ο. καὶ ταμιεῖόν τε 
9). Ῥτο ταμιεῖον δυιΐθηη ἴῃ Β. οἵ 
ΕἸοΥ. ταμεῖον. Μά. ποῖ, 1π Θτ- 
χάθη ρθυῖπάθ, ςεά οὰπῃ ὕ 5" 
ῬΕΙ͂ ἕξ. [χ. δοὔεηι δέ Ργὸ τε, 

“1ῆλος. νἱηα. “]ῆλον. 
- Καὶ αἱ ξύνοδοι. ἼΣ, «ασά νι]- 
δο ἀρεαβῖ, οὐπὶ Ηδδοκ. δὲ ΒΟκΚΚ, 
ἰπβυαΐη5 6 855. Ατρ. 6]. 6, 
Ἐν, ῬΑ]. 1ι. αὶ. Η. Βερ. (6.) 
Αα΄ς ΟἾχν πλᾶγρ: ϑίθρῃ, Τὴ Μόοβαιι, 
οἱ ξύνοδοι. ,»ά θη άιιπι εἴδατα ἂπ 
Βις ῬεΧΙΪπΘδης νεῦρα Εἰγτπο]. 
Μ. Σύνοδος, ἡ ἡ ἐκ πολλῶν πόλεων 
συναγωγὴ ἐπί τινι" ὡς Θουκυδί- 



κ 
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(3. Ὅπως οἱ ̓ Αϑηναῖοι τοὺς ξυμμάχους ἐδουλώσαντο. 
“ΤΠαρέκβασις. περὶ τῶν μεταξὺ τοῦ. Πελοποννη- 
σιαποῦ καὶ τοῦ Μηδικοῦ πολέμου πραχϑέντων. 

ᾳξ΄ - ριη΄.) ' 
(ςζ. ἩΓΟΥ̓́ΜΕΝΟΙ δὲ αὐτονόμων τὸ πρῶτον τῶν 

ἈΡΉΡΟΣΝ; καὶ ἀπὸ κοινῶν ξυνόδων βουλευόντων, το- 
 σάδε ἐπῆλθον πολέμῳ τε καὶ διαχειρίσει πραγμάτων με- 
ταξὺ τοῦδε. τοῦ πολ μου. καὶ “τοῦ Μηδικοῦ, ἃ ἐγένετο 
πρός τε τὸν βάρβαρον αὐτοῖς, καὶ πρὸς τοὺς σφετέρους ὅ 
ξυμμάχους. νεωτερίζοντας » καὶ Πελοποννησίων τοὺς ἀεὶ 
προρτυγχάνοντας ἐν ἑκάστῳ. 2. ἔγραψα δὲ αὐτὰ καὶ 
τὴν, ἐκβολὴν τοῦ λόγου ἐποιησάμην διὰ τόδε, ὅτι; τοῖς 
πρὸ ἐμοῦ ἅπασιν ἐκλιπὲς τοῦτο ἣν τὸ χωρίον, καὶ ᾿ 

εὐνὰς 

(ξ΄. Αὐτονόμων τὸ πρώτου] ὕστερον γὰρ ὡς δούλων. ἤρχον. --- 
9. ̓Δἀπὸ κοινῶν ξυνόδων) πάντες γὰρ κρινῶς συνηϑροίξοντο ἐν ταῖς 
᾿βουλαϊῖς. --ὀ Τοσάδε ἐπῆλϑον] τοσαῦτα διεπράξαντο, ὅσα κατιὼν 
ἐρεῖ ἐν τῇ πεντηκονταξτίᾳ. --- 8, Καὶ διαχειρίσει] διοικήσει. -- 
Μεταξὺ τοῦδε τοῦ πολέμου καὶ τοῦ Μηδ. ἐν τῇ πεντηκονταετη- 
οἶδε. --- 5. Αὐτοῖς) τοῖς ᾿᾿Αϑηναίοις. -- 6. Νεωτερίξοντας] ἀφε- 
σταμένους, --:- 7. Προςτυγχάνοντες!} ἐμποδίξοντας. -- Ἐν ἑκάστῳ 
πολέμῳ; ἢ χωρίῳ, ἢ χρόνῳ. -- Ἔγραψα!) οὐχ ὅτι ἤδη ἔγραψεν, 
ἀλλ᾽ ὅτι ὅμως γέγραπται, εἰ καὶ μήπω εἴρηται. - Ἔγραψα) μέχρε 
τούτου ἡ παρξὰ ολὴ τῆς διηγήσεως τῶν προὐπαρξάντων. - ὃ. Τὴν 
“ἐκβολήν] τὴν ἐκτροπὴν, τὴν παράβασιν ἣχ μετάβασιν, -- Τοῖς 
πρὸ ἐμοῦ ἱστοροῦσι. --- Τὸ χωρίον] τῆς ἱστορίας δηλονότι, 

δης, ἀεὶ σύνοδοι ἐπὶ τὸ ἱερὸν 
γέροντο. “ ὭΚ, 

ἀρ. ΠΟ. 4ιαχειρίσει. ΟἹ. Ἐ. 
(Ἔ5. (6.) Η. ντ. τ. ν]μπά. ΑΥ. 
ΟὨΥ. ΑἸά, ΕἸοτ. δεαχειρήσει. Β85. 
διαχρήσει. 1. διακειρήσει, Ὁ 5..0.Ψ 
686. τηδῃ. » ὙΒοχα. Μ86. ἐν πο- 
λέμῳ τε καὶ διαχειρήσει πραγμά- 
των." γν Αδ85..,, δε ἀρᾷ ΤΉ οη]- 
ἴῃ διαχρῶμαι. ϑεά ποπ εϑτ παθθη- 
ἀ6 1}11π|- γαίῖο. Νϑο ἀπρῖῖο, φαῖῃ, 
πι ῬΟΠ]. Ψ, 166. Ῥτο διαχείρησις 
[1 16βθηάιπὶ διαχείρισις. Ναπι ἃ 

. διαχειρίζω, τππᾶ δ 101 πομπιθὴ 46-- 
πιοτιη σϑΐουδ, πη Ροίϊθϑὶ 6556 
διαχείρησις. “ ὌυῦκΚ. 

- Τούδετοῦ πολέμου. ΑτΒς; ΟΠ]. 
Μοκαᾳι. 

Φ. Ἔγραψα δὲ --- κατέστη. ..1)6- 
βουῖρϑοῖς Πῖοπ, ΗΔ]. (Ρ. 836.) “ 

᾿Ἐλκβολήν. ὅτ. ἐςβολήν, οι 
Θαιθπάδῖ, βρθύβου. ἐχβολήν. Ο. 
ἐκβλήν.΄.,Οἴοσοτγ. 1]. δὰ Αἰτῖο. ι. 
8864 Βδθο ἔπουϊῇ, τ αἷὲ ΤΠ πον 1- 
465, ἐκβολὴ λόγου ποῖ ἢπι}}1}15." Ὁ 
γΥΑ58..,»44α. ἙΒοχα. Μ. ἢ. ν."“ 
ὈῦΚ, 

᾿Ἐκλιπές. ῬΑΙ͂. εἰσ. ξβιρ. ΥὙ88.» 
δηΐθα ἐχλειπές. Νίατρ. ϑΊθρΕ. ἐᾶ- 
λιπές, »»ϑουθοπάαχῃ Ῥοι5. ἔλλε- 
πές, αὐ μαθθβ 1π τηδΥρ.: ἀξίαν 
Δυΐοα πόὸς νοοᾶρ. εἰ δἰ. 
ΒΤΈΡΗ. Νεαῖιβ 1150] ξουῖρι 85- 
βθηϊϊαπίασ ἤθαὰθ Ὠϊοηγ 5. ΕἸ 
οὈἱοηγϑίαπι ἀ6 ἐλλιπές πε οορί- 
ἴαθ58 «υϊάθηι ΔΡΡΑΤΟΙ δΧ Ἠ5 65 
νεγρῖ5: Αὐτὸς γὰρ ὡς. ἐκλει- 
φϑὲν τὰ τὸν τύπον τοῦτον ὑπὸ 
τῶν ἀρχαί ὧν ̓ ἄξιον ἱστορίας ὑ ὑπεί- 
ληφὲν, αὐταῖς λέξεσιν οὕτω γρά- 
φῶν κ-. τ. 1.(“" θυκ.. 

Τοῦτο ἦν τὸ χωρίον. ΟΥ̓. ἦν 

᾿ 



᾿ 

Τὰ ΜΕΤΑΞῪ ΤΩΝ ΜΗΔ. Κ' ΤΩΝ. ΠΕΛ.Κ: «ξ΄. (ἡ. 886 
τὰ πρὸ τῶν Μηδικῶν Ἑλληνικὰ ξυνετίϑεσαν, ἢ αὐτὰ τὰ Μη- 
δικά. τούτων δὲ ὅςπερ καὶ ἥψατο ἐν τῇ ᾿Δττικῇ ξυγγρα- 
φῇ Ἑλλάνικος; βραχέως τε καὶ τοῖς χρόνοις οὐκ ἀκρι- 
βῶς ἐπεμνήσθη. ἅμα δὲ καὶ τῆς ἀρχῆς ἀπόδειξιν ἔχει 

δτῆς τῶν ᾿Αϑηναίων, ἐν οἵῳ τρόπῳ κατέστη. 
ὲ Ψ; ᾿ Πόλεμος πρὸς ̓ Πιόνα, Σκῦρον, Κάρνοτον, Νάξον.) 

τ οἵ. Πρῶτον μὲν Ἤϊόνα τὴν ἐπὶ Στρυμόνι, Μήδων, ἕω 
δ ΥΩ ἥ ἘΓΌΩΝΑ τῷ ᾿ ΨῚ ν} ΝΑ ἢ Ἵ ἰ . οἵ, 
ὄντων, πολιορκίᾳ εἷλον, καὶ ἠνδραπόδισαν ν᾽ Κίμωνος ἔτ. δ᾽ 

τοῦ Μιλτιάδου στρατηγοῦντος. 2. ἔπειτα Σκῦρον τὴν πρὸ ἊΨ» 
ἐν τῷ «Αἰγαίῳ νῆσον, ἣν ᾧκουν Ζόλοπες, ἠνδραπόδισαν, Ὕ: 

10 καὶ ̓ᾧκισαν αὐτοί. 8. πρὸς δὲ Καρυστίους αὐτοῖς, ἄνευ, 
᾿τῶν ἄλλων Εὐβοέων, πόλεμος ἐγένετο, καὶ χρόνῳ ξυνέ- ἔς, ΥᾺ 
βῆσαν καϑ' ὁμολογίαν. 4. Ναξίοις δὲ ἀποστᾶσι μετὰ πρὸ Χρ. 
ἜΧΟΝ ν}} ᾿ ᾿ ν μν ᾿ Ἢ Ἂν ἷ ἐν ἐν Δ ἢ τ κε" υἕζ΄. 

ἦτοι τῆς πεντηπονταετίας, εἰάϑη παρ᾽ ἐκείνοις. -- 1, Τὰ πρὸ τῶν ᾿ 
“Μηδικῶν Ἑλληνικά] τὰ Τρωϊκά φησι, καὶ ᾿Δμαζονικὰ καὶ Θρᾳ- 
κέκα, -- ξυνετίϑεσαν) συνέγραψαν. --- 5. Κατέστη) ἐγένετο. 

τ Ὧη΄. Ἡϊόνα] ὅτι δύο ᾿Ηἰόνες εἰσὶν ἐν τῇ Θρῴκῃ ἀλλ᾽ ἡ μὲν 
λιμὴν τῆς ̓ Αμφιπόλεως ἐστὶ, “περὶ ἧς νῦν λέγει, ἡ δὲ ἄλλη πόλις. 
“υκόφρων" Τὸν μὲν γὰρ ᾿Ηῶν Σρυμόνος Βισαλτία. --- Σρυμόνι 
ρυμῶὼν ποταμὸς Θρῴπης. (.40γ.) --- 8. Σκῦρον] μίαν τῶν Κυ- 

Ἀλάδων. -- 10. ̓ Θικισαν ἀποίκους ἀποστείλαντες δηλονότι. --- 
ὐτοῖς τοῖς ᾿Αϑηναίοις. (λ. 4ὖγ.}) --- "Ἄνευ τῶν ἄλλων Εὐβοέων 
πόλεμος ἐγένετο) μόνοι γὰρ τῶν Εὐβοέων οὐχ ὑπήκοοι ᾿Αϑηναίων, 
ἀλλὰ διὰ τοῦτο πρὸς μόνους αὐτοὺς ἐπολέμησαν---- 14. Καϑ᾽ ὁμολογίανἾ 

ὁπι. Ὑὴπα, τό. Ἡίοη, Ηδῖ. μαθεὲ “όὄλοπες. [πῃ Οτ. Ζώλοπες Θμιθπ. 
τὸ χωρίον τοῦτο ἦν. 
Ξυνετίϑεσαν. ΒἈερ. (6.}) γαΐ, 

ξυνετέϑησαν. Τὶα οἰΐδτα Η. εἰ Ε'., 
5εὰ 1π Ηὲδ ᾧ ΞΡ. τε 8]. 181, 

Τούτων δὲ". τ. 1. Ηδδο Ρ] γος 
ἡπηϊζαῖ! διπξ, Ὑ1Δ, ποῖ. , 
. Ὅςπερ. ΟΥ. (568 εχ δπιεπᾶ.) 
ΑΥ. ϑίβρῃ. 1. Τιιβ. ὥςπερ. ἀρυὰᾶ 
Ῥίου. Ηδ]. ἀπίθ Βοἰβὶς, ὧνπερ. 

᾿Οαρ, ΠΟΥ͂ΠΙ. Ἠἴονα. 5156 
Ῥαποιβ ἀἰαογεβεοβ τθοίθ πρίαιθ 
ΒΟΙΡοΥ νἱἀδίιν ΒΘΚΚ. ( 
“ Σερυμονι.. Βερ. (6.) Η. 1. 
Μοβαιι, Σερνμμόνι. τὰ. Σιερύμ- 
μονι. Οἵ, ο. τοῦ. ; 
ο Σκῦρον. ἴΐα γϑοΐθ. Ρᾷ]. γϑὶι. 
ΒΕΚΚ, ρῥσοὸ νυὶρ. (Ηδδοκ,) Σχύ- 

ρον" Ὠδ ὖ Ῥτοσμποιζιγ. Οἔ, 1, 
2ιλρύο7ὰ." ὑυΣα ὺ (πὶ 

ἀδιιηι 6 Ζόλοπεο. 
. Ἠνδραπόδισαν. Οοᾶ. Βα5. ἦν- 
δραποὸδίσαντο. 
'ικισαν. Απρ. 6 Μοβαα. ζκη- 

σαν. ὅ81ς οἴΐαπι 458.» ἢ αὰο σϑο. 
ταδῃ, ἔθοὶϊξ ᾧκεσαν. Νά, ποῖ, Ὁ. 

ᾧκισαν, 564 δὲ 5. ὦ. 
Αὐτοί. Ῥιδρ. αὐτήν, εἱ Θαᾷ, 

πῆδη, ϑιιργὰ βουϊρειπι αὐτοί. 
8. Πρὸς δέ. ΟἸΐπι πρὸς δὲ καί. 

ϑεὰ χαΐ οπι. (485. Δὰν. ΟἹ, 6. 
Ἐ᾿ Ῥα]. 10. γαῖ, Η, ἰΒ68." (6). 
ΟΥ. Β. ἢ.1. [μδυσ, Ἐω πὶ. Αὐὶ 
ΟἸγχ, θη. 414, ΕἸοΥυ. Β885: (πο 
Ταπιθη οοα, Β85.} πιαγρ. ϑ'θρῇ, 
Ηδδοῖς. Βεκκ, 

Καρυστίους. Μοβαχι. Καρυ- 
στίοις. Δὰρ, ΟΥ. Καριστίους. 

4. “Μετὰ ταῦτα. Οςα. Βα5. Ργδθ- 
ριὶ καί. “Ὁ 
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1. οη΄ -ταῦτα ἐπολέμησαν, καὶ πολιορκίᾳ παρεστήσαντο. πρώτη 
πρὸ το. τ αὕτη πόλις ξυμμαχὶς παρὰ τὸ καϑεστηκὸς ἐδουλώϑη, 
υξο΄. ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων ὡς ἑκάστῃ ξυνέβη. 

(ἀἀϑηναῖοι χαλεπώτερον ἄρχουσιν οὐκ ἄνευ αἰτίας τῶν ξυμμάχων) 

«ϑ΄. Αἰτίαν δὲ ἄλλαι τε ἦσαν τῶν ἀποστάσεων, καὶ 
μέγισται» αἵ τῶν φόρων καὶ νεῶν ἔχδειαι, καὶ λειπο- ὅ 
στράτιον, εἴ τῷ ἐγένετο. οἵ γὰρ ᾿ἀϑηναῖοι ἀχριβῶς 
ἔπρασσον, καὶ λυπηροὶ ἦσαν, οὐκ εἰωϑόσιν οὐδὲ βουλο- 
μένοις ταλαιπωρεῖν προράγοντες τὰς ἀνάγκας. 9. ἦσαν 
δέ πῶς καὶ ἄλλως οἱ ᾿ϑηναῖοι οὐκέτι ὁμοίως ἔν ἡδονῇ ̓ 

ἄρχοντες, καὶ οὔτε ξυνεστράτευον ἀπὸ τοῦ ἴσου, ῥάδιόν 10 
τὲ προςάγεσϑαι ἦν αὐτοῖς τοὺς ἀφισταμένους. 8. ὧν 

αὐτοὶ αἴτιοι ἐγένοντο οἵ ἐ Ἀν τ διὰ γὰρ τὴν ἀπόκνη- 

ὁμολογεῖν ἐστὶ τὸ συμφωνεῖν. (4ὐγ.) - ᾿Ἐπολέμησαν] οἱ ᾿δη- 
ναῖοι δηλονότι. (1. 4ὖγ.) -- Παφεστήσαντο ] ἐδούλωσαν. (λ. 
4ὐγ. ) -- 2. “Παρὰ τὸ καϑεστηκός παρὰ τὸ νόμιμον καὶ πρέπον" 
ἐλεύθεροι γὰρ ἦσαν οἱ “Ἕλληνες τότε. --- 8, Ἕκάστῃ ξυνέβη) ἀπὸ 
κοινοῦ, ἐδουλώϑη. 

αϑ'. 5. ΓΕπδειαι) ἔκδειαι ἑ ἑκούσιον, ἔνδειαι ἀκούσιον. Ἄλλως " ἔκδει- 
αἱ» οὐκ ἔνδειαι" τουτέστιν ἀπολείψεις, ἀτέλειαι. --- ΔΛειποστράτιον τὸ 
μὴ ἡ) έλειν στφατεύεσϑαι. -- 6. ᾿ἀκριβῶς ἔπρασσον) ἀπήτουν ἀνεν- 
δότως. (λ. «410γ.) -- 7. Οὐκ εἰωϑόσιν) τοῖς Ἕλλησιν. (1. 40γ. 
9. Οὐκέτι ὁμοίως ἐν ἡδονῇ ἄρχοντες] ὡς ἐν ἀρχῇ μετὰ τὸν Ταυ- 
σανίαν; ἀλλ ὡς ἄρχοντες δουλικῶς ἐχρῶντο τοῖς συμμάχοις. τὸ δὲ 
ἐν ἡδονῇ, ἀντὶ τοῦ “ἁλαρύτητι. -- 11. Προςάγεσϑαι) δουλοῦν. (λ. 
Αὐγ.) --- 12. Διὰ γὰρ τὴν ἀπόκχνησιν)] τὴν ἀναβολήν. (1. 47) τὴν 

ἘΕἴτῳ. οβαι. ΑΥὐ. ΟΠ τ, Πδπ. 
εἴ τι. 

. Προφάγοντες. (458. Αὐξ. Ο. 
Ἐ. Βα. (6.) Η. Μναῖ. 11, οοά, 
Β55.. σὄὕἵ, Ἢ. Ἵ. προφαγαγόντες, 
αυοὰ ἃ Ηδβοῖς. γβοθρίμηι ἴᾳσ 
ΧΟΥΒα5 βργθνῖ ΒΘΚΚ,; εἰρσοϊποα- 
χοῖ δηΐϊπὶ φιρεγε δοε  ἐδϑετί, αι 
ἀϊοοηάπιπι ἷὰ φωιλ ἐορεγεημί. 

9, Ἐν ἡδονῇ. Ἔν ἀξεβεὶ Αγ. 
ΟἸγ. θδῃ. 

ἱῬάδιόν τε προράγεσϑθαι ἦν αὖ- 

Πρώτη. 6. ὍΣ ΤἪ εἰ ἢ 8. 

ους ογἴ85, 
Αὕτη πόλις. ΛΥΟΆ]τ οἱ ἀ6-- 

δίάθγοβ, νὰ, 1, 1. Ρ. 196. 
,Καϑεστηπός. Ἑ. εἰκός. 
[Ἔπειτα δέ. ΟἸτ. ἔπειτα δή. 
ἑῶς, ΟἿγ. ὧν. 

᾿ Οδρ. ΧΟΙΧ, "άλλαι τε. ΤῈ οπι. 

Ἔχδειαι. (ὁ. 846. Οτ; Ὁ. 1. 
ΑΥ. ΟἸγ. τιᾶγρ. ϑίθρι, ἔνδειαι; 
πη Οὐ. εὐ Ὁ. Ἰδηχθη δἰ] πι δ᾽ 1 ογᾶ 

τοῖς. (.ὔ βοχίρίιτα αδἡποίαϊα, Π8η. ἔκδειαι; 
οἵ δυρτα ἔνδεεαι ἃ τθο. πιδη. Ν]α, 
ποῖ. διαίϊαι Τ 5. μ18416 λιποστρά- 
τιον, 

'ῥάδι, δὲ ἣν αὐτοῖς 
προςάγ. 
.8. Οἱ ξύμμαχοι... Οἱ 5. ν. αἱ. 

χάδι, Ἡ, οὔ. Υαΐ, 
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σιν ταύτην. τῶν ἀτρατειῶν,. οἵ πλείους αὐτῶν, ἵνα μὴ 

ἄπ οἴκου ὦσι, χρήματα. "ἐτάξαντο ἀντὶ τῶν. νεῶν τὸ 
ἱκνούμενον ἀνάλωμα. φέρειν" καὶ τοῖς μὲν ̓Αϑηναΐίοις ηὔ- 
ἕετο τὸ φϑαυτικὸν ἀπὸ τῆς δαπάνης, ἣν ἐκεῖνοι ξυμφέ- 

'δροίεν, αὐτοὶ δὲ, ὁπότε ἀποσταῖεν, ἀπαράσκευοι καὶ ἄπει- 
θοι ἐς τὸν πόλεμον χαϑίσταντο. 

( τὰ "ἐν Εὐρυμέδοντι... Θάσιοι ἀφίστανται. ᾿ἀποικίὰ πέμπεται φ μ 

ἐς Ἐννέα ὁδούς.) 

φ΄. Ἐγένετο δὲ μετὰ ταῦτα καὶ ἡ ἐπ᾿ Εὐρυμέδοντι Ολ. οζ΄. 
ποταμῷ ἐν Παμφυλίᾳ πεξομαχία καὶ ναυμαχία ᾿᾿ϑηναίων͵ ρὸ ῃ ᾿- 
καὶ τῶν ξυμμάχων πρὸς Μήδους, καὶ “ἐνίκων τῇ αὐτῇ υξϑ΄. (5) 

10 ἡμέρᾳ ἀμφότερα ᾿4ϑηναῖοι, Κίμωνος τοῦ Μιλτιάδου στρα- 
τηγοῦντος, χαὶ εἷλον τριήρεις Φοινίκων καὶ διέφϑειραν 

τὰς πάσας ἐς. [τὰς] διακοσίας. 2. χρόνῳ τε ὕστερον ξυν-᾽ΟΛ. οη΄. 

ἐβη Θασίους αὐτῶν ἀποστῆναι, διενεχϑέντας περὶ τῶν ἐν ἔς. ὅ-. 

αἰτίαν ἐπιφέρει" διὰ τὸν ὄκνον τοῦ στρατεύεσθαι. --- 9. ᾽4π’ οἵ- πρὸ Χο 
κου σιν ἀποδημήσωσι τῆς πατρίδος. (λ. Αὐγ.) --- Τὸ ἱκνούμε- υξε. 
ἽΨΟΥΊ τὸ ἀρποῦν εἷς περιποίησιν τῶν νεῶν. (1. Αὐγ.) ἄλλως " τὸ 
φϑάνον, τὸ ἐπιβάλλον ἑκάστῳ τιμήματι, τῆς νεὼς καταβάλλειῳ.. “Ὁ 
5. Αὐτοὶ δέ] ἤγουν οὗ σύμμαχοι. (λ. 4ὖγ.) --- Τ ᾿ἀπαράσκευοι 1] 
ἀδύνατοι. (1, 4ὖγ.) --- 6. Καϑίσταντο ) Ἰἐγένοντο. (λ. 40γ.) 

Ἐρέρ΄.: 10. ᾿Δμφότερα ] πεξομαχίαν καὶ ναυμαχίαν. -- 19. Θασί- 
᾿ους] Θάσος νῆσος ἄντικρυς τῆς Θράκης ἀντιπέρας τῆς νήσου μέ- 
ταλλά ἐστι ἐόντα (40γ.) --- “Διενεχϑέντας] διαφορὰν σχόντας. -- 
Περὶ τῶν --- ---ἸἼ ἔλεγον γὰρ αὐτοῖς οἱ ᾿ἀϑηναῖοι φαραζοιρηῤαι τῶν 

ΓΝ Ἰ»ν ἜΝ τιαι. α. σίας .. Ὀίοιι.. δὶ, (Ρ. 840). ““ 
"λπ᾿ οἴκου. Ῥα]. εἰ οοἄ. Β85. ννγ Α58, Ἶ τὶ 

ἄποικοι, ἀποᾶ ρμ]δσθὲ δομηεῖα, Ἐπὶ Εὐρυμέδοντι. Μοβαα. ὑπ᾿ 
ΤΩΣ Ὁ" 8. Ἀ. γώ (Ηδαοκ. Ἑὐρυμ. ᾿ 
ΒΕΚΙ.) ἀπ᾽ οἴκου, 4ιοὰ οιπὶ 
δίερῃ. ἄπ' οἴκου (0 1, 7.) 
5οΣΡοπάιι, θὲ 516 ποῖ ΒΡΘΥΤΘΙ-. 

ντἀδέιχ." ΟΥ, ποῖ, 
Τὸ δινούμενον. Τό οτι. Β. 
“πε Ἕ, (85. Ατιρ. Ῥα]. 
τ γε. Η. Β45. οοά. [,ἀυγ. ἀιϊι- 
οἴμαπῃ.. Αδβθηϊιπέιτ οἰΐαπι Ο, Ε, 

Ο., ε6ἃ ἰπ Ηϊἷς ο 5. εἰ. Τπ Βερ. 
(92) διυροῖ νὰ]ρ, ἄποροι Ξοτίρεϊξ 

ΕΤΘΟ, τηδ.. Κ4}18 νιι]σ. βοσγῖρί. 56- 
«αΐτασ, 4πδηὶ ΗΔΔ0Κ, τοι, 
ΒΘΚΚ. ἱπιπλαξαν, 

Οδρ. Ο. γένετο δὲ --- διακο- 

Τηπογί. 77]. 

Παμφυλίᾳ. Ἡ. Παφυλίᾳ. 
Καὶ ναυμαχία οτα. Ε,. 
Ἐς διακοσίας. Βερ. (6:.) Η. 

γαϊ. 1ἰ. ἴμϑιγ, ἐς τὰς διακοσίας, 
αἰδ Χοπορἤοι ἀΐσοτθ ποη αι|91-- 

,Ἰατοῖ, ΤΟΥ α1465 ἀμ ἐταγοῖ ; ἤδπὶ 
. αἸνοΥΒῚ βιιηῦ Ἰοοῖ 1, 1. }. 201- 
ἰχαοίαιὶ. Ψ1ἃ. Κυὰρ. 1. 1.0}. ὅο5. 

ῷ. Χρόνῳ τε. Τία 455. Α΄. 
δὰ τ δ. ῬΑ {ἰ. Μαὶ. Ὁ. τοσᾶ. Β85. 
ΒΕΚΚ. ρυὸ χρόνῳ δέ. ΝΙὰ, 1,.κ. 
Ρ. 291. οἱ πᾶ. 1η τε. 

Θασίους. ΒεΡ. Θασσίους. ΥἹὰ. 

1,. 2. Ῥ. 542. - 
Περὶ τῶν ἐν τῇ ἀντιπέρας Θρά- 

Ἦ 
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τῇ ἀντιπέρας Θύβιὴ ἐμπορίων καὶ τοῦ μετάλλου, ἃ ἐνέ- 
μοντο. κχαὶ ναυσὶ μὲν ἐπὶ Θάσον πλεύσαντες οἱ ᾿4ϑη- 
ναῖοι; ναυμαχίᾳ ἐκράτησαν, καὶ ἐς τὴν γῆν ἀπέβησαν. 

ἐν τῷ 8. ἐπὶ δὲ Στρυμόνα πέμψαντες μυρίους οἰκήτορας αὐ- 
αὐτῷ 

ἐνιαυ-- 
τῷ. 

τῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, ὡς ὅ 
οἰχκιοῦντες τὰς τότε καλουμένας Ἐννέα ὁδοὺς, νῦν δὲ 
᾿Αμφίπολιν, τῶν μὲν Ἐννέα ὁδῶν αὐτοὶ ἐκράτησαν, ἃς 
εἶχον Ἠδωνοί" προελθόντες δὲ τῆς Θρῴκης ἐς μεσόγειαν, 
διεφϑάρησαν ἐν “φαβήσκῳ τῇ Ἠδωνικῇ ὑπὸ τῶν Θρᾳ- 
κῶν ὦ ξυμπάντων {, οἷς πολέμιον ψι τὸ χωρίον αἱ Ἐν- 10 

ψέα ὁδοὶ κτιξύμενον,. 

ἐμπορίων καὶ τῶν μετάλλων, καὶ οὐκ ἠβούλοντζο. ἄς Ἢ ̓Αντιπέραφ 
παροξυτόνως " ὄνομα γάρ ἔστι ϑηλυκὸν γενικῆς πτώσεως σύνϑε- 
τον. --- Ἃ ἐνέμοντο) σημείωσαι περὶ τῶν μετάλλων, δει καὶ Θου- 

κυδίδης ἐν Θάσῳ͵ ταῦτα γιγνώσκεϊ πλὴν ὅτι ἐν τῇ ἀντιπέρας λέ- 
γει" ταῦτα οἱ Θάδιοι ἐνέμοντο. (1. 40γ.) --- 8. ᾿“πέβησαν) ναᾶυτι- 
κῷ δηλονότι στρατῷ. - 4, Ἐπὶ δὲ Στρυμόνα) ποταμὸς ᾿μφιπό- 
λέωβ. λέγει δὲ νῦν αὐτὴν τὴν πόλιν. --- 5. ϑς οἰκειοῦντες } οἷ- 
κειούμενοι» ἐδιοποιοῦντες. (Σ .40γ.). -- 7. ᾿Αμφίπολιν] ᾿Δμφίπολις 
εἴρηται διὰ τὸ περιῤῥέεσθαι αὐτὴν ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ. 

χῃ ἐμπορίων. πὰ ἴῃ. τῇ δρεταῖ, 
ΑΥ ὑκαρς ΕΑ δἀάϊαϊε, ἴδ Ὁ. 
Ἴμδυν. ἘΠ. ἐν τῇ οὐι., ἴη Ου, ἰά- 
ποθὴ ἐν δηΐθ Θρῴπῃ ἱπίευ υϑσβ. 
᾿δαξουῖρέοσα, ἴῃ 1). ἸηᾶΓΕ. ἃ]. πηδπ. 
τῆς. Ψίπα. περὶ τῶν ἀντιπέραν 
᾿Θρῴκης. Θρῴκης εἴΐαπι ἴ), 1.) 81. 
᾿σερὶ τῇ ἀντιπέρας Θράκῃν 

Θάσον. Ἄδα. (6.)Μοκαι. Π 81. 
Θάσου. 
Βυηι. 11. Θᾶδον, γ8}68. 

8. Στρυμόνα. Ἀς6. (6.) Η. 1. 
Αγ. Στρυμμόνα. τι. Στρύμμονα. 
Οἵ. “ἀρ. 98. 

Αὐτῶν. Ια Ὅ455. Αἰ. Ῥα], 
. Ἄερ. ΟΥ. νἱπα, πὶ. Ῥσοὸ αὑτῶν. ᾿ 
Ὁ. α. 104. εἰ ΔΎ, δίβεκερ. 
ζ δουρί. 

“Ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους οὔι. 

᾿Οἰκιοῦντες. Ἀδοθρῖὶ μοο σοίτ- 
716}... 6. Ο855. Απρ. (δε π᾿ 60 ἃ 
᾿ ρογγθϑοῖ,, πϑπὶ ὈΥΪΠΙ, π18 1). 5οΥὶ- 

Ελτυιπῖαιιθ δα Ρτὺ- ἡ 

Ῥβεΐαῖ δέἐκειοῦντες) ῬΑ], (5ιιρ. 
1Ά5.}) 11, Ναὶ. βθρ. Οὐ, Τμδιγ, 
Ατ. ΟἾγ. Μοβᾳιι. (ἴπ 4πὸ νιι]ρὶ 
δὰ πᾶῦρ, δαπδίαειπι) ΜΨᾺ]]. οἱ 
Ῥαυϊϑῖἷθ ΟΥΠΩὗΡ5 ργαθίδυ Β. 
Αμπίθα οἰκειοῦντες. Ὑ]ά, ποῖ, 

Ἠδωνοί. ΑἸΤΡΙ δοΡΟΣ “ἀρυὰ 
ΤΜιογάΐάοπι Ἤδωνες κει Ἠδώῶ- 
γὲς. 1. ΤΣ ΚΡ κου ΠΣ 

Προελϑόντες, ΑΥὐ. Ογ. δέμα. 
προφελϑόντες. Η. Ὠ.1. προεῖ-- 
ϑόντας. 

Διεφϑάρησαν. Ο. διέφϑειραν, 
56α ᾿ἀρησαν 5. ξεραν 8]. Υπθῃ. 

“4ραβήσκῳ. Οοά. Β85. οἵτπὶ Ν δὲ. 
“Φραμήσκῳ. Ἀερ, {6.} Η. Ζ4ρὰ- 
μίσκῳ. Ἐς Τιϑαγ, Ζραβίσκῳ. Ν]ὰ. 

ἵν 2. Ρ. 579. 
Ἠδωνικῇ. ΑΥ, ᾿ἸΙδωνικῇ.. 
Ξυμπάντων. Βεπα σοηϊϊοϊτς 

ξύμπαντες, ιιοὰ Ψ41]. εἴ Ὠϊοά. 
Δρμιοβοπηξ, Ὑ]α, ποῖ, ὦ 
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“Αν αὐ Σοισμὸρ ἐν. οδκῴρρι καὶ ἀπόστασις Εἱλώτων. 
ΜῊ - νὴ ο λεορκεῖται.) 

ὰ ὑμένι Θάσιοι δὲ, νικηϑέντες μάχαις, καὶ πολεμίοις. 
μένοι. Ααχεδαιμονίους ἐπεκαλοῦντο, καὶ ἐπαμῦναι ἐκέ- 

τ λευον ἐρβαλόντας ἐς. τὴν “Ἵττικήν. 2. οἱ δὲ ὑπέσχοντο 
᾿ς μὲν κρύφα τῶν ᾿Αϑηναίων, καὶ ἔμελλον" διεκωλύϑησαν' Οἱ. ὁ 
δ δὲ ὑπὸ τοῦ γενομένου σεισμοῦ, ἐν ᾧ καὶ οἵ Βΐἴλωτες ἔτ. δ 

αὐτοῖς καὶ τῶν περιοίκων Θουριᾶταί τε καὶ ἰϑαιῆς ἐ ἐς 6 ν 
Ἰϑώμην ἀπέστησαν. πλεῖστοι δὲ τῶν Εἰλώτων ἐγένοντο 
οἵ τῶν παλαιῶν [Μεσσηνίων τότε δουλωϑέντων ἀπόγο- 

Θάσος ἔχπο-. 

" ἡ καὶ Μεσσήνιοι ἐχλήϑησαν οἵ πάντες. 

ρα΄. 

8. πρὸς 

Θάσιοι δὲ νικηϑέντες πάλιν ὁ τὰ ἵ κατὰ τοὺς χρόνους 
ἀκολουϑῶν, ᾿μετέβη. ἐπὶ τοὺς Θασίους, μεταξὺ τάξας τὰ τῆς ᾿Α4μ- 
φιπόλεως. ἔτ΄, 4. ἙἘπαμύνει») τέως γὰρ φίλοι ἦσαν. -- 5. Οἱ Εἴλω - 
τες] Ἕλος πόλις τῆς “ακωνικῆς; ἧς οἱ πολῖται. ἐκαλοῦντο Εἴλω- 
τες. οἱ οὖν «“ακεδαιμόνιοι, διὰ τὸ ἀεὶ διαφόρους εἶναι ἀλλη- 
λοις. ) τοὺς δούλους αὐτῶν͵ ἐχάλουν Ἐϊλωτας κατὰ ἀτιμίαν “καὲ 

εὔβριν. --- 9. Ἧι) τὸ ἡ ἀντὶ τοῦ καϑὸ, διό. (Α4ὖγ.) -- 

δὰ αἱ. ἐϑαύγοιλα στ. μάχῃ, 
εἰ κιιρτα μάχαις. Μάχῃ οἰΐαπι 10. 
1. Τϑὰτ, Ε Μοβαι. αὐ, ΟἾχ. 
Ώδη.. 

᾿ἘἘπαμῦναι. Τα τϑοῖθ Δαυρ. ΟΙ. 
ῬΔ]. [τ, ΒΕΚΙ, Ια (485. Ἀεβ. Υαΐ, 
οι. . ἐπαμύναι. ([ Ο.. ἴδπιθη εἰ 
5, χε 8]. π|8.} ΑἸτογαΐγαμι δἵἴς- 
ἦδηι ἧπ Ὁ. Η. 1. Ὑα]βο (εἰ ΗδδοΚ.) 
ἐπηρμένον. ᾿ 

μελλον. Ἐ. ἐκέλευον. 
ἴλωτες. Αἰ. Εἴλωτες. ἴϊα 

586 06 ἵπ ΠΟ νοοδ. οἵ. Ρτϑοξαζ, 
δα ἤργηι. 

 Περιοίκων. ῬΑ], Ὁ, (1π χιο Ἐρὲ 

δ ἀρ). ΟΥ. Ὁ. 1. 1μδὰν. Ε. Υἱπά, 
Μοβαιι.. ((π 4.0 δά πιᾶῦρ. γρ. 
ἔων κων) τὰ, Αὐ, Οἢγ, θη. 

χων. Νοη δα ϊοὶξ τιβιι5 1ο- 
φιθηαϊ ἴηι τεριις αιιΐά παι Γ᾿ϑοοπὶ- 
εἷ5. Οἵ. Βὺκ. δὰ ὙΠ, 92. 

᾿Θουριᾶται. Μα]6 οσοπϊϊοϊιηξ 
δ᾿ κοὐ Ια, 1. 2. Ρν 106. 

᾿Αἰϑαιῆς.. ἼΜα]ο νιῆρο “ἐϑεεῖς, 
Ὡ Ρεΐιι5 αὶ. ΗΠ, «ἡὐϑνεεῖς, Νιπα. 

᾿Εϑεεῖς, ΘΥ. Αἰϑεεῖς. ΒΘμ 6 δίθρ, 

Βγ2. ἱπ Αὐθαία αἰαῖ Τιιβ. 4|- 
ΜΡ ψα]α «Τεἰἠαεεηοεν. ΟΥ̓, 
Ι᾿ 2. Β, 
Ἐς Ἰθώμην. Οτ. ν᾽ηα. Μόσαι, 

τὰ. Αυ. Οὔ, ἐπὶ ᾿Ιϑώμην. Ὦ. Ε- 
ἐπὶ Θωμην. 

Πλεῖστοι δέ: τ, πλεῖστοι δὲ ἐκ, 
Μεσσηνίων --- Μεσσήνιοι. Ρεΐ 

ὩπῸπι Ψ βου θαπξ Οδ58, Αι. ΟἹ, 
Β6ρ. (6.) 6Θζ. Ὁ. 1. Ε. Ατ, δε 
πο Αἰ Ἰδὲ 519 ἀρὰ ΤΗμογ ἰάθη, 
να. ΒΕΚΚ, μὲσ εἴ ποὸβ [. 2.}. 551: 

Τότε δουλωϑέντων. Μοβᾳιι. ἂν. 
ΟἸγ, Πδη. πὶ. δουλωϑέντων τό- 
τε. Β. οτι. τότε. ϑίθρμδηιιβ τα ]1ὲ 
ποτέ, αυοὰ 58πε 5βρδεϊσδιαπι, αἱ 
Πεπιοβίῃ. ἱμορὲ. 8. 55. ὈΡῚ νϑὺθ 
ὙνοΙἢιι5:" ,,) Τότε. βοοῖρίθπάιιπι 
ἐἰἰο Τεπιρόπε,, Ἡ. 6. ἐμϊρ τε, γίοῖο 
οπιμῖ δι, ὩΘ 'χιηδ᾽ ἐκ επιδηθδέ. ἐ 
1τὰ εἰς απίΐφμο ἡἱΐο τέπιρόνε, ΟΕ, 
Κῖδε! 1.1. Ρ. 297..6ὲ8 1Ἰηῖγα Ψ ΠῚ, 

ἕν καί. Θὺν 1: οἱ (οἷ) καί. 
Τὰς, οὗ καί, εὲ ρυδεΐθγβα ρῥυίιι5 
δουλωϑένεες Ῥτο, δουλωϑέντων.᾽ 

Πάντες. Ἐ. ἅπαντες. 

2 
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μὲν [οὖν] τοὺς ἐν Ἰθώμῃ πόλεμος καϑειστήκει “ακεδαι- 
Θάσιοι δὲ, τρίτῳ ἔτει πολιορκούμενοι, ὥμολό- 

ἔτ. Ξ. γηόσαν ᾿Αϑηναίοις, τεῖχός 'τε καϑελύόντες, καὶ ναῦς πα- 

πρὸ τ ραδύντες, χρήματά τε ὅσα ἔδει ἀποδοῦναι αὐτίκα. ταξά- 
μενοι καὶ τὸ λοιπὸν φέρειν, τήν τε ἤπειρον καὶ. τὸ μέ" δ υὲγ΄. 

Ὄλ. οϑ'. τηγοῦντος, πλήϑει οὐκ ὀλίγῳ. 

ταλλὸν ἀφέντες. 

(Ἐν τῇ ̓ Ιϑώμης, πολιορκίᾳ ̓ ἀϑηναῖοι “ακεδαϊμονῖοις διανεχϑέντες : 
τὴν αὐτῶν ξυμμαχίαν ἀφιᾶσι.) 

οβ΄. Ζ“ακχεδαιμόνιοι δὲ, ὡς αὐτοῖς πρὸς τοὺς ἐν Ἰδώ- 
μῃ ἐμηκύνετο ὁ πόλεμος, ἄλλους τε ἐπεκαλέσαντο ἕυμ- 
μάχους, καὶ. ᾿᾿ϑηναίους. οἵ δὲ ἦλθον, Κίμωνος στρα- : 

ῷ. μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς 10 
τ ᾿ «ἐπεκαλέσαντο, ὅτι τειχομαχεῖν ἐδόχουν δυνατοὶ εἶναι" τῆς 

δὲ πολιορκίας μάκρῶρ καθεστηκυίας, τούτου ἐνδεᾶ ἐφαϊ- 
πρὸ εἶν 
υξα΄. 

Ἐν ᾿Ιϑώμῃ] ἡ ̓ Ἰϑύμη τῆς “Μεσσηνιαπῆς μοίρας ἦν. ἁλούσης 
ΔῈ τῆς ἹΜεσσήνης, ὕδοὶ τῶν πέριξ ἀπέστησαν, ἐς ᾿ϑώμην αντέ- 
στησαν ; ὡς ἐχϑρὰν οὖσαν τῶν «“Πακεδαιμονίων. -- 4. -Ὅσα ἔδει] 
ἀναλωϑέντα ἐν τῇ πολεορχίᾳ. (ὐγ. Τ', ἹῬοστγ.) ἐΥ ΩΝ 

οβ΄. «“Μακεδιαιμόνιοε δὲ] ἀρχὴ τῆς διαφορᾶς τῶν Λακεδαίμο- 

νίων καὶ ᾿Αϑηναίων κατὰ τὸν ᾿Αριστείδην γ. (.4ὑγ. ἽῬοδτγ.) ᾿- 
11. Τῆς δὲ πολεσρπίαρ] τὸ δέ ἀντὶ τοῦ γάρ. --- 19. Τούτου) τοῦ 

.. 8, “Μὲν οὖν,. Ῥοβίθυζιι. ἄθοβὲ 
ὑάνο Ἀερ. (6), 56ὰ ἴῃ αἰγο 46 
γὙ60. πιὰ, δαἀξουίρειι, ὩΣ 1.) τ]. 
Ῥέοβὲ Ῥυούβηβ Αἰρ'. Ραὶ. 1. σαι. 
Η. Ετ οἰπίτι ταν Ἰη θυ άυην αὶ 
αἀάϊτινη ἐχβρθοίθβ, αξ Ὁᾶρ. 110. 
Ἀ18. Ψ ὰ. σιρτα δῇ 62, 2. 

Τρίτῳ. 6. γώ; ἱ, δ, “γ" " 56 
τρίτῳ. 
᾿Τεῖχός τε. Τ1ε οἠϊ. 1. 
᾿Χρήματά τε κ. τ. , Ἠδεῤ νὰ]- 
ξο τιδ]6 1[8 αἰ ευ ρ αι αγ, χφή- 
ματά τε ὅσα ἔδει ἀποδοῦναι αὖ- 
τίκα, ταξάμενοι, καὶ. Οἵ. ποῖ. 
Ῥτο ἀποδοῦναι αιιίΐεηι ΑΣ. Ώδη. 
παραδοῦναι. 

ΜΜέταλλον. Ο. μέταλον. 

Οαρ. σΙ!. Ὃ πόλεμος οτα. Ἐ'. 
Οἱ δὲ ἦλϑον. 1ία Ο855. Ατιρ- 

6. ΕΒ; 4]. Βερ. ((}.) Η. ΑΝ οἱ 
δ᾽ ἦλθον. 

᾿, τε δδα οἰ 
δαντο. 

Τῆς δέ. ϑῖς (αε5. ἃ οοτΥῤοῖ, 
(ἔπογαὶ δηΐηι τοῖς δέ) ΟἹ. Ο. Ε΄. 
Πρ. (6.) Η. ΟΥ, 1. Ψ μα. " 

ἐκαλέ- 

ἐΟτ, 1). Μοβάα. (εὰ 1ῃ 
Δα πὐᾶτρ. γρ. τοῖς δέ) ϑοποὶ, 
πιᾶγρ. ϑίθρη. Τιδ.., εἴ 5. 5ι1- 
ταΐξ Ποο βογίρίγϑε τοῖς δέ ΘΟ 
160., ἃ φῇο Β6ΚΚ, προ τϑοδς-- 
δἷϊ, ᾿,86ἃ δΥ οι τ5 Πος Ἰοσο π- 
φοδϑαχίιις δδι. 9 ΒΠΑΛΟΚ.. 

᾿Ἐνδεᾶ. ,, ΜΊχοιαΣ απῖς Πος 
δαϊθοινιπ ἐνδεᾶ ἀρ σατδ ὉΠ]|0, 
σαοσοπιζιι  ,ΕΥ͂, 5} 5 δ η Εἶνο, οἱ 
ξουΐαβθ βου βοηάιπι ἔνδεια δ: 
ϑρίσθίασ; δὲ 65ὸ 1ΠΠππὶ δαϊθοξὶνὶ 
πδιιπι ἐδ αιιαπὶ ΤΉ τιον ἀἹ ἀδιιην ἐκ 
ΟΟ]]αιοπθ. οὰπὶ σφαϊριηβάδῃι ἃ1115 
ἀθη 500, “ἦ ΊΕΡΗ,. ΟΥ̓ Ιμὰᾶ, 5. 
δτοιμα, οἵ ποῖ, δα 1,75. 



ΟἾὟΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩ͂Ν ΜΗΔ. Κ΄ Τ᾿ ΠΕΛΌΠ. Κι οβ΄. 9γ΄. 841 

φετο" βίᾳ γὰρ ἂν εἷλον τὸ χωρίον. 5. χαὶ διαφορὰ ἐκ 
ταύτης τῆς στρατείας. πρῶτον “ακεδαιμονίοις καὶ ᾿ϑη- 
τῶν νὰ φανερὰ ἐγένετο. “οὗ γὰρ “ακεδαιμόνιοι, ἐπειδὴ 
τὸ χωρίον. βίᾳ οὐχ ἡλίσκετο, ᾿ δείσαντες τῶν ᾿ἀϑηνακίων 

δτὸ τολμηρὸν καὶ τὴν νεωτεροποιΐαν, καὶ ἀλλοφύλους ἅμα 
ἡγησάμενοι, μή τι, ἢν παραμείνωσιν, ὑπὸ τῶν ἐν ᾿Ιϑώ- 
“μῇ πεισθέντες νεωτερίσωσι, μόνους τῶν ξυμμάχων ἀπέ- 
πεμψαν, τὴν μὲν ὑποψίαν οὐ δηλοῦντες, εἰπόντες δὲ ὅτι 
οὐδὲν προρδέονται αὐτῶν ἔτι. 4. οἵ δ᾽ ̓ Αϑηναῖοι ἔγνω- 

Ἰ0σαν οὐχ ἐπὶ τῷ βελτίονι λόγῳ ἀποπεμπόμενοι, ἀλλά τι-. 
νος ὑπόπτου. γενομένου" καὶ δεινὸν ποιησάμενοι, καὶ 
οὐκ ἀξιώσαντες ὑπὸ ““ακεδαιμονίων τοῦτο παϑεῖν, εὐ- 
ϑὺς ἐπειδὴ ἀνεχώρησαν, ἀφέντες τὴν γενομένην ἐπὶ τῷ 
"Μήδῳ ξυμμαχίαν πρὸς αὐτοὺς, “᾿ργείοις τοῖς ἐχοίνων 

15 πολεμίοις ξύμμαχοι. ἐγένοντο. καὶ πρὸς Θεσσαλοὺς ἅμα 

ἀμφοτέροις οἱ αὐτοὶ ὅρκοι χαὶ ξυμμαχία κατέστη. 

(ὐθώμης ἁλούσης ᾿4ϑηναῖοι Μεσσηνίοις Ναύπακτον διδόασιν ἀνα. 

πεῖν. “Μεγαρῆς ξυμμαχίαν ᾿2“θηναίοις ποτέ εεσαί δ 
“αἂὰὼ 

τείχομα χα. τῆς τέχνης» δηλονότι. -- 5. “Δλρᾳύλρος ἅμα ἡγησά-. 
ε οἱ μὲν, Δωριεῖς, οἱ δὲ Ἴωνες. -- 10, Οὐκ ἐπὶ τῷ ,βει- 

ἰνΉ2) ΣΙ ἀλλ ἐπὶ ὑποψίᾳ. μετὰ σπουδῆς γὰ αὐτοὺς. καλέσαν- 

νὴ 

τὲς) εὐτελῶς ἀπέκει, φὰν: -- 16. ρζσθνθα! ἌΡΈΡ, χαὶ ́ 49- 

ἰεροὰ 

“βίᾳ ὝΝΙ ἂν Ἧξρ ἐς τὸ χωρίον. 
Ἑ. υἱᾳ γὰρ ἀνεῖλον τὸ χ. Β. βίᾳ 
γὰρ εἴχοντο χωρειαν. 

8. Στερατείας. Α. Ἐ. ῬαΙ. -Αϑα: 
Ὁ) «στρατιᾶς. ᾿ 

ΣῊ χωρίον οπι., Ὦ. 1. 
Εἰ ̓ “είσαντες. - Η. δήσαντες. σ. 

ὕντων, Ξεἃ τες 5. ὧν Ὅν 8]. πδι. 

᾿ ̓ Ἀλλλοφύλους. Ο. ἀλλοφύλλους. 
᾿Παραμείνωσιν. δ. παραμέ- 
γωσινο ἜΣΑΝ 
 Νεωτερίσωόι. Ο. νεωτερῆσωσι. 

ΜΜανρ. ὅδ16ρ}". ψνεωτεροποιίσωσι. 
1τὰ οιΐανα 1λ.}γ ὉΡῚ δαργὰ δουὶρῖ. 

σωσι. Ἰᾶσδπιν νογριμ ἴῃ Βος. δά- 
οδογρί σα οσγαΐ ΡΥῸ βοδβοϊϊο. 

Τὴν μέν. Ἢ. 1. τὴς μὲν. οὖν. 
Οὐ δηλοῦντες. Ὦ. 1. μὴ δηλ.. 

4, Ἔγνωσαν ἀξεκὶ Βεξ. (Θ:) 
ἩΗ. δαῖϊ. [ἰ., οἰΐαπι Ατιρ., 56 1 
μος ἃ τϑα. ἤιδι, 15 πᾶν. δ- 
δουϊρίμπι. 

Καὶ οὐκ. Νοραπάϊ ρατιϊουαπι 
οὔ. Οὐ. 

Τοῦτο παϑεῖν --- ̓Αργείοις. Τ,Α- 
οἴηα 1 Ὦ. 

᾿Ἐπὶ τῷ “Μήδῳ. ΩἹ. ἐν τῷ Μή- 
δῳ. Ε. ἐπὶ τῷ δημῳ. τι. γοτθα 
118 φο]]οοας,᾿ τὴν ἐπὶ τῷ Μήδῳ 
γενομένην. ᾿ 
“Ὅρκοι οἵα. Β.; καί, αιιοᾶ 56- 

«ᾳιΐξαν, ἃ. 

ὙΗ γι 

ογ΄. Οἱ δ᾽ ἐν Ἰθώμῃ δεκάτῳ ἔτει, ὡς οὐκέτι ἐδύ- ἔτ, 
ρὸ ἐν 

μόνη 
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ψαντο ἀντέχειν, ξυνέβησαν πρὸς τοὺς “ακεδαιμονίους; 
ἐφ᾽ ᾧ τε ἐξίασιν ἐκ Πελοποννήσου ὑπόσπονδοι, καὶ μη:- 
δέποτε ἐπιβήσονται αὐτῆς" ἣν δέ τις ἁλίσκηται, τοῦ λα- 
βόντος εἶναι δοῦλον. 2. ἦν, δέ τι χαὶ χρηστήριον τοῖς 
“ακεδαιμονίοις Πυϑικὸν πρὸ τοῦ, τὸν ἵχότην τοῦ “ΖΙιὸς 5 
τοῦ ᾿Ιϑωμήτα ἀφιέναι. 8. ἐξῆλθον δὲ αὐτοὶ, καὶ παῖ- 
δὲς, καὶ γυναῖκες. καὶ αὐτοὺς ᾿4ϑηναῖοι δεξάμενοι κα- 
τὰ ἔχϑος ἤδη τὸ “ακεδαιμονίων, ἐς Ναύπακτον κατῷ- 
κισᾶν» ἣν ἔτυχον ἡρηκότερ νεωστὶ, “οχρῶν προ» 
λῶν ἐχόντων." 

4. Προςεχώρησαν δὲ καὶ «Μεγαρῆς. ̓ ἀϑηναίοις ἐς ξυμ- 
μαχίαν, «“ακεδαιμονίων ἀποστάντες, ὅτι αὐτοὺς Κορίν- 
ἅγιος. περὶ γῆς ὅρων πολέμῳ κατεῖχον. καὶ ἔσχον ᾿4ὃη- 
ψαῖον Μέγαρα καὶ Πηγὰς, καὶ τὰ μακρὰ τείχη ᾧκοδό- 

10 

ογ΄. ̓ Ἀντέχειν μάχεσϑαι. (λ. 41ὐγ. ἸῈΞ- 9. Ἔφ᾽ ᾧ τε ἐξίασιν) ἀν- 
φκὶ τοῦ ἐπὶ τῷ ἐξιέναι.. ἰδίωμα δὲ τοῦ Θουκυδίδου. -- 4. Ἦν δὲ 
τι καὶ χρηστήριον») αἰτίαν λέγει τοῦ μὴ ἀποχτεῖναι αὐτοὺς, δέκα 
ἔτη ποιήσαντας ἐν τῷ πολέμῳ. --ὀ δ. ᾿Ιϑθωμήταγ. Ζωριστί, --- 
9. Ἔτυχον ἡρηκότες] ἀντὶ τοῦ ἐκράτησαν. (λ. “4υγ.) -- 11. Προςε- 
χώρησαν) προςῆλϑον. οὐκ ἐβούλοντο γὰρ αὐτοῖς βοηϑεῖν οἱ 4α- 
κεδαιμόνιοι. --- 18. Περὶ γῆς ὅρων πολέμῳ πατεῖχου) ἐμάχοντο αὐὖ- 

"τοῖς ἕνεκεν ὁρίων τῆς γῆς. (1. 410.) --- 14. Πηγάς] Πηγαὶ ἐμπό- 

(ἀρ. ΟἸΠ. Ἐφ᾽ ᾧ τε. ΤῈ οπῖ. 
1,4 ιν, Ὦ., ἴῃ τα, ἃ δοτγεοῖ. ργο-: 
ἔθοῖξιιπι. ΝΗΡ θὲ Ἀ06558 ρον 
ἰθ5:. ΥἹἱά, 

᾿Ἐξίασι. 
ἐξιᾶσι.. 
“Μηδέποτε. Οτ. 1. Μοβαα, Αὐὶ 

ΟἾτ, Ῥαπ. πὶ. πιᾶγβ. ϑίθρῃ. μη- 
κέτι, ἴῃ 1. τα πίθη ἴῃ πᾶ. 6]. πηδ. 
γ0. μηδέποτε, Εἰ ἴῃ πι. δέποτε ΞΡ τα 
δουρί, » ηκπέτε, πλἾτε115 Ρ᾽δοδῦ Ὁ 
νἱοϊηϊταῖθπι οὐπέτε. “ ὙΨΑΘ8, 
᾿ὐῤτ ς. α΄. αὐτοί. 
ᾧ. Τοῦ 4)ιός οι. Οτ.,) 5θἃ θεὲ 

δακοτίρίινι 1η ἅπιο ΠΊΑΥΡ.. 
᾿Ιϑωμήτα. Ρα]. ᾿Ιϑώμητα. ΟἾγ. 

᾿Ιδωμήτου. ,,31 Ὑπιιον 1465 ρο- 
βίγειηθπῃ 506 θᾶπὶ ])οΥΐοθ θχίιι- 
11, σγθα 0119 ϑοῖ, Θὰ πὶ 1ᾳ6Πὶ 56- 
φιαΐπιπ ἴῃ 1116, ἀτιαθ Ῥγδθοθαι, 
οἱ βου ρεῖββα Ἰθωμάτα. Νδιη ΒοῸ 
εβῖ Ποτῖοιιπι, ϑΙ0ΡἈ, ᾿Ιϑωμήτης 
- καὶ “ωρικῷ τρόπῳ ᾿Ιϑωμά- 

μων ϑίθβῃ, τλ8]6 

τας. ἘΠ 5ἷς Ῥαμξβ, ΜΙ ϑββθη. 680. 
26. εἰ 55.“ ΌΚ. Αἱ θυ πλῖπ 8110 
ΡΥΐπιαθ ἀθοϊϊπαιϊοηΐς οἱΐαπὶ ἴπ 
1115 ποπιϊπίθιις ΡΥορΥὶΐ5 οχὶξ ἐπ 
ἃ (Υἱά. ἵν 1. », 251.}7) τιπ 8 ἐδ: 
τῆθη εἰ6 τηθαϊ!ς 5.118} 15. ποηάιιηι 
δ ΨΟΘΩΣ οΟΙ] οὶ ροϊεβῖ, 
8. ̓Αϑηναῖοι. ἴιαιτ, οἱ ᾿ά4ϑην. 
δε ἔχϑος. 1τὰ τϑοΐίθ (855. 

Αυρ. ο. Ἐν μα]. Ο. ρου. ΒΚ: 1. 
ΡΥῸὸ κατ᾽ ἔχϑος. ΥἹἱὰ, ΓΝ, 1. ΨΙΠ, 
57. αἱ. 

Τὸ Λακεδαιμονίων. στ. εἰ Ὁ. 
τῶν Λακ. Μαϊὶθ. γἱ]ο, ποῖ, 1 (, 
αυϊάοπι τῶν, 56ὰ τό 5. ν. 
“ Κατῴκισαν. Β85, κατῴκησαν. 
Ἡιρηκότες, ψαι. εἰρηκότες. 
4. Μεγαρῆς. Ἠϊο «αοαιιθ 56- 

παΐη) φούνανῖ; Ρα], τϑοθρὶξ 
Βεκκ. Οἵ, Ῥατυ, βουὶρί, ἀΐβουθρ. 
Ψ]ρο Θηΐπιὶ Μεγαρῇς. 

αὐτούς. Ο.Ἐ. αὐτοῖς. ΜοΟΧ Ψ" 
ἔσχον Τιϑυτ. εἶχον. ᾿ 
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μησαν Μεγαρεῦδι τὰ ἀπὸ τῆς πόλεως ἐς Νίσαιαν, καὶ ἐ ἐφρού- 
ρουν. αὐτοί, καὶ Κορινϑίοις μὲν οὐχ ἥκιστα ἀπὸ. τοῦδε. 
τὸ σφοδρὸν μῖσος ἤρξατο πρῶτον ἐς ᾿Αϑηναίους γενέ- 
σϑα. 

χτ (Ἐξ Αἴγυπτον σερατεία!). . 

ΜΡΡᾺ Ἰνάφως δὲ ὁ Ῥαμμιτίχου, Δίβυς, βασιλεὺς ἧς ; 
ΩΣ τῶν πρὸς Αἰγύπτῳ, ὁρμώμενος ἐκ Μαρείας τῆς 
ὑπὲρ, Φάρου πόλεως, ἀπέστησεν Αἰγύπτου τὰ πλέω ἀπὸ 
βασιλέως ᾿ἀρταξέρξου " καὶ αὐτὸς ἄρχων γενόμενος, ᾿άϑη- 

Φαίους ἐπηγάγετο. ὦ. οἱ δὲ (ἔτυχον γὰρ ἐς ΚύπρονΌ . οϑ΄. 
10 ὀτρατευόμενοι ναυσὶ διακοσίαις αὐτῶν τε καὶ τῶν ξυμ- ἔν. "-. 
᾿ “μάχων) ἦλθον. Υ̓ ἀπολιπόντες τὴν Κύπρον. Καὶ ἀναπλεύ- πρὸ ὦ ἄρ. 

όαντες ἀπὸ ϑαλάσσης ἐς τὸν Νεῖλον, τοῦ. τε ποταμοῦ υξβ΄. 

πρατοῦντες, καὶ τῆς Μέμφιδος τῶν δύο μερῶν, πρὸς τὸ 

ριον. πλησίον “Μεγάρων. -- 1. Νίσαιαν] Νίσαια λιμὴν Μεγάρων. --- 
Φ, “Αὐτοί οἱ ̓ αϑηναῖοι. -- ᾿4πὸ τοῦδε] τοῦ τρύπου. 

"δ 75 Ὑπὲρ Φαρου] Φάρος νῆσος μικρὰ πρὸ τῆς 'λλεξαν- 
δρείας. --- ,᾿4πέστησεν) ἐποίησεν ἀποστῆναι. (1. 41Τὖγ.) --- 8.49- 
χῶν} τῆς ἀποστάσεως δηλονότι. --- 9. ̓ Ἐπηγάγετο] ἐπεσπάσατο, εἰς 
ὀυμμαχίαν δηλονότι. (Δ. 41ὐγ.) -- 11. Ἦλϑον) ἀπῆλϑον εἰς συμμαχίαν 

“116. ἐς, ΒΥ. 

τοῦ Ἰνάρου. (λ. 40γὴ) --ὄ 13, Καὶ 
τείχη εἶχεν ἡ Μέμφις. 

ἡργηραρον; ΑἸΙ15 κοτέ ρεουέθιι Ν;- 
σαία ε5ϊ. “Μιὰ, 1. 2. Ῥ. 2356. 
᾿Κορινϑίοις. Ἐ', Κορινϑίους. 

“Ὅαρ,( ΟΙΥ. ̓ Ινάρως. (485, Ατιρ. 
Ἴναρος, 1116 οἰΐαπι σΔΡ, 

᾿Ινάρος. Ὠιιία 
δοτίρίητα. Μ᾽, ἠοῖ. Τ 5, ΡΘγρε- 
γατα, Ἴναρχος. 
ΕΟ 

»- Ρὰ τι, Β6ρ. (6.᾿ Ψαμμι-- 
υ) στ; Ἑ. ψιμά, ΒΦΚΚ. πὶ 

), ὦ ον λάβω ΟἸΐαι ᾿Ψαμμητί- 
» Ψαμμίτιχος, υἱ Βίας φυΐ- 
᾿βοτίρι, 586 06 εἴϊαπι Ηθτο- 

"καλῷ Τρῤοάογχ. δῖ. [, 42. 1Ν,, 
415. δὲ ὅς ῆο]. ΑχϊδβίορΒ. ΡΊαν, 
178. ΑΈ ἴάεπι ΝῸΡ. 592. Ῥαμμή- 
τιχος.“ Ὀὔκ.. 
᾿Αίβυς, βασιλεὺς “Μιβύων. Ὦ. 

ἶ Λίβυς εὐ βασιλ. οτχ., δἴχιια “υ- 
βίων 5οτὶρῖε. Οοὰ. Βε65. Αίβυς, 
“Αιβύων͵ βασιλεύς. 

μείχου. 164 (85. Αὐυρ,. 

τῆς Ἡπέμφδος]. φασὶ γὰρ ὅτε τρία 
τῶν οὖν δύο ληφθέντων, πρὸς τὸ τρίτον 

᾿ ὰ 

Αϊγύπτῳ. Ἔ, ΡΑΨΥΡΟῚ 
“Μαρείας. ῬΑ], Καρίας. Ἐ. πιδΥρ.᾽ 

δίθρῃ. αρίας. Νίαϊο, ΥἹἱά. 1. 2. 
Ρ. 492. 

᾿Δπέστησεν. σ, σ. ἀπέστησαν, 
564 ἴῃ 6 ξ 5. ἄ. 
Αἰγύπτου. Ο. Ε. ἀπ᾿ 41γ. Τὰ 

Βε6ρ: (6.) [ν6πτ. “ἐγ. ἀδεβῖ, 568 
δά ϑογίρίιπι ΠΊ8Π, Τ6Ο. 

᾿Δρταξέρξου.. Ο. Τίαιγ. ᾽έρτο-. 
ξέρξου, 4«αοὰ ΒΕΚΚΟοΙι5 υδοθρὴϊ, 
ΟΕ Ι, ᾿157. ΝΡ, 5ο. ΨΠΠΙ, 5. υἱ 
1ηῖτ. Χεπορῃ. δὲ Αμδρ. ᾿" 1 - 

ΑΝ, ,Γάρ ἄδεβὶ Αὐ, 
Αὐτῶν 6 (δ55: 

Βορ. ΟΥ. πὶ. Ρτσ αὑτῶν. 
σδΡ 100. ᾿ 

᾿ἡἀπὸ ϑαλάσσης. ΟΥ. ἀπὸ τὸς 
(ἢ. τῆς) ϑαλάσσης. Βερ. (6) ἐπὶ 
ϑαλ., εἴ εχ Θιμιθηδαῖ, πιδπ. Υ6Ο. 
ἀπὸ ϑαϊ. 

Απρ: ΟἹ: Ῥα]. 
ὉΕ.. 
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ἘΝ π- 

πρὸ 0. 
ννη΄. 

ἐν τῷ 
αὐτῷ 
ἐνιαυ- 
τῷ. 

844 ᾿ἙΘΟΨΚΥΖΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 

τρίτον μέρος, δ΄ καλεῖται Μευχὸν τεῖχος, ἐπολέμουν. ἐνῆ- 

σαν δὲ αὐτόϑι Περσῶν καὶ Μήδων οἱ καταφυγόντες, 
καὶ Αἰγυπτίων οἵ. μὴ ξυναποστάντες. 

(Μάχαι ἐν ᾿Δλιαῖς, ἐπὶ Κεκρυφαλείᾳ, ἐπὶ Αἰγίνῃ, Αἰγίνης πολιορ- 

κία, δύο μάχαι ἐν τῇ Μεγαρίδι.) 

οε΄. ᾿᾿ϑηναίοις δὲ ναυσὶν ἀποβᾶσιν ἐς “Δλιᾶς, πρὸς 
- Κορινθίους καὶ ᾿Επιδαυρίους μάχη ἐγένετο" 

καὶ ὕστερον ᾿4ϑηναῖοι ἐναυμάχησαν ἐ ἐπὶ Κε- Κορίνϑιοι. 
καὶ ἐνίκων ὅ 

ἀξ σεις Πελοποννησίων ναυσί" καὶ ἐνίκων ᾿4ϑηναῖοι. 
»Α πολέμου δὲ χαταστάντος πρὸς Αἰγινήτας ᾿Δϑηναίοις, : 

μετὰ ταῦτα ναυμαχία γγεται ἐπ᾽ Αἰγίνῃ μεγάλη ᾽4ϑη- 

ναίων καὶ Αἰγινητῶν, καὶ οἵ ξύμμαχοι ἑχατέροις παρῆ- 10 

δαν᾽ καὶ ἐνίκων ᾿Δϑηναῖοι, καὶ ναῦς ἑβδομήκοντα͵ λα- 

βόντες αὐτῶν, ἐς τὴν γῆν ἀπέβησαν, καὶ ἐπολιόρκουν, 

“εωκράτους τοῦ. Στροίβου στρατηγοῦντος. 8. ἔπειτα 

Πελοποννήσιοι ἀμύνειν βουλόμενοι «Αἰγινήταις, ἐς μὲν 

ἡ μάχη ἐγίγνετο. λευπὸν δὲ ἐκαλεῖτο ὡς τῶν ἄλλων. μὲν͵ ἀπὸ πλίν- ὶ 
ἅὅων ἐσκευασμένον ν ἐχείνου δὲ ἀπὸ “λίϑων. -- 24.. Αὐτόϑιη. ἐν τῷ 
«Ἱευκῷ τείχει. (λ. 4ὖγ.) --- 8. Οἱ μὴ ξυναποστάντες) τῷ Ἰνάρῳ. 
(ζ. 40.) 

προ; ρε΄, Ἐς “Ἅλιάς]) ““λιαὶ ὀξυτόνως πόλις Πελοποννήσου περὶ Τροι- 
ξῆνα, τὴϑ ᾿Δργολικῆς μοίρας. -- Πρὸς Κορινϑίους]. διὰ τὴν ἀπό- 
στασιν τῶν ᾿Επιδαυρφί ων πρὸς “Κορινθίους. (Δ: “4υγ.) --- 6. Ἐπὶ 
Αεκρυφαλείᾳ } Ψῆσος αὕτη περὶ τὰ δυτικὰ τῆς “Πελοποννήσου. -- 
8, Πολέμου δέ] οὗτος διὰ τὰ ἀγάλματα, πρὸ τῶν ΜΜμηδιχῶν ἤρξα- 
το. -- 99. Ναυμαχία) αὕτη ἡ ναυμαχία μετὰ τὰ Μηδικά. --- 
12. Αὐτῶν) τῶν Αἰγινητῶν δηλονότι. --- ᾿Επολιόρκουν]} τὴν «Αἴγε- 

Οἱ καταφυγόντες. Οἱ 5. ν. α]. 
ταδη. Ο. 

Οἱ μὴ ξυναποστάντες. Ῥασιϊ- 
ου]απὶ μή πο αϑιοβοιηΐ ΑΥ. 
ΟἾγτ., τπϑύρίηὶ ἰαπαθη 4]. πίϑα, 
Δάξουῖμισ, Οαὐι φυοχῃθ ἰμ|ῈΥ 
νοῖβ, βου ρίαπι μαθεῖ. 

σαρ. ΩΝ. “Ἅλιᾶς. 118 80 γ]ρ51-- 
Πλὰδ5 ΡΥῸ ᾿Ἁλιάς, αιοὰ ἦτ οοἀά, 
158. οἱ δα, 6ϑί. Νοιπθη Ἰηροϊα- 
ταιτὰ ((ηἱ “λεεῖς ϑισδροηΐ οἱ 4115 
νοοδηΐαγ, οἵ, 1. 9. Ρ. 221.) ΡΥῸ 
ὩΟΠλΪη6 χόριοηΐθ, αὰδθ ᾿“λιάξ, 
δος, ΔΡΡΘΙΙδίαχ 11, 66. ΓΝ, 46.» 
ἨΠῚ ἀΥ}5 ρα Ηδ]ῖοο, ποι ᾿“λιαί. 

5: ΠΟΥ ῬΘΟσδἔμμ ἃ Πρτασίς τ 
“ωριᾶς “8}Ρ. 107. εἴ 1ῃ ἹἙστιαιᾶς 
ΟΔΡ. 114. 

. Καὶ ὕστερον. Ἐς ὁπ. παί. 
᾿ Κεκρυφαλείᾳ. στ. Ἑ. ΜΜοϑαᾳιι, 

ΑΥ. ΟἸ"ν, Πδη, Κεκρυφαλίᾳ. Θαοὰ 
ΟἹ δἰϊοτγιιπι βουϊρίοταηπι δυοίουῖ- 
ταῖϊθι ρυδοΐοσαηάιιπ νἱαδίαγ, 
Μιά, 1. 2. ῬΡ. 222. ἢ. Κρυφαλείᾳ. 
ϑίδίϊηι ναυσί ἀ6. οσοα. Β88. “ 

2. Αἰγινήτας. Ἐ;.γ) ᾽ξ 5ο1οὲ, 4}- 
γινίτας, εἴ Ῥαι]ο ρμοϑβὲ “ἰγινιτῶν 
εἱ Αἰϊγινίταις." 
ἱΜεγάλη οι, Ὦ. 
“Μεωκράτους. ῬΔ]. “εοχράτους. 
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τὴν ΔἌἴγιναν. τριακοσίους ὁπλίτας, πρότερον Κορινθίων. 
χαὶ ᾿Επιδαυρίων ἐπικούρους, διεβίβασαν, τὰ δὲ ἄκρα τῆς: 
Γερανίας κατέλαβον, 4. καὶ ἐς. τὴν Μεγαρίδα κατέβη- Ὀλ. π΄. 
σαν Κορίνϑιοι μετὰ τῶν ξυμμάχων, νομίξοντες ἀδυνά- 

ὅτους ἔσεσϑαι ᾿4ϑηναίους βοηϑεῖν τοῖς Μεγαρεῦσιν, ἔν 
τε «“ἰγίνῃ ἀπούσης στρατιᾶς πολλῆς, καὶ ἐν Αἰγύπτῳ " 

Ἀν, "δὲ : καὶ βοηϑώσιν, ἀπ᾽ “πὸ ἀναστήσεσϑαι͵ αὐτούς. 

πρὸ ; Χο. 
“ὦ 

οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι τὸ μὲν Αἰγίνῃ στράτευμα οὐκ 
ΠΣ ἘΝ τῶν δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ὑπολοίπων. οἵ τε πρε- 

το σβύτατοι καὶ οἵ νεώτατοι ἀφικνοῦνται ἐς τὰ Μέγαρα, 

Μυρωνίδου 'στρατηγοῦντος. δ. καὶ μάχης γενομένης ἰσοῤ- 

ῥόπου πρὸς Κορινθίους, διεχρίϑησαν ἀπ᾿ ἀλλήλων, καὶ; 

“ἐνόμισαν αὐτοὶ ἑκάτεροι οὐκ ἔλασσον ἔχειν ἐν τῷ ἔργῷ 
7. καὶ. οὗ μὲν ᾿ἀϑηναῖοι, (ἐκράτησαν γὰρ ὅμως μᾶλλον,» 

15 ἐδ πένίνι τῶν Κορινθίων, τροπαῖον. ἔστησαν" οἵ δὲ 

Κορίνϑιοι, κακιξόμενοι ὑπὸ τῶν ἐν τῇ πόλει πρεσβυτέ-. 
δῶν, χαὶ παρασκευασάμενοι ἡμέρας ὕστερον δώδεχα μά- 
λιστα,. ἐλθόντες ἀνϑίστασαν τροπαῖον καὶ αὐτοὶ ὡς νι- 

κήσαντες.. “καὶ. οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι ἐκβοηϑήσαντες ἐκ τῶν Με- 
«ορενψαῖς, 
γναν διννόνι: '-- .2. Τὰ δὲ ἄκρα ]7᾽ είκει τὸ, ϑεείροῦ ψένιοἰ: 
3. Ἱερανίας] Γερανία ἡ ἀκρωτήριόν. ἐστι τῆς Μεγαρίδος» νεῦον᾽ εἶθ᾽ 
τὴν μεσόγειαν καὶ ἐπίμηκες, καὶ ἀπὸ τοῦ σχήματος οὕτως ὀνομά- 
ζεται. -“Ξ-- 6. Σερατιᾶς πολλῆς] τῶν ᾿ἀϑηναίων δηλονότι: --- 15. 
Τροπαῖον. ἔστησαν] διὰ τὸ ἀναχωρῆσαι τοὺς Κορινθίους: --- 
16: “Κακιξόμενοι 1 ψεγόμενοε,. ν᾽ ὅτε νέοι ὄντες ὑπὸ γερόντων ἡττή- 
ἅγησαν. -- 17. -“Παρασχευαδάμενοι) ὁπλισϑέντες. --α 18; ᾿ἀνϑίστασαν 
τροπαῖον] ἐναντίον τροπαῖον ἔστησαν. --- 19. ᾿Εχβοήσαντες) μετὰ 

8... διεβίβασαν. Ώ. διεβήβασαν: 
“Γερανίας Ῥα]. 11. γαῖ, πιδγρ. 

ϑίερῃ. 8.80]. πΐο "δὲ ςϑρ. 197. 
δίς αν, 70. εἴδατα Ὁ 855. Αἰ. εἰ 
οσβθηιιιης 411} σοί ρέοτοβ. Ν14.1, 
2.:}.257- Ψαϊραίαπι (Πδαοῖ. ΒΘΚΙ,,) 

ι. Γερανεξίας σΟΥΥΘΧΙ 115. 
4. Τοῖς Μεγαρεῦσιν. ῬΥΟ Ἡϊς 
εοἅ. . 8 Ῥτ. τῆϑῃ. αὑτοῖς, Ξεἃ 

᾿ φοῖς Μεγαρ. 
Ἔν τεῦ Ἄπρ. ΟἹ. ἐν τῇ. 

᾿ΟΣτρατιᾶς, Ὦ. στρατείας. δ18- 
ἐπε πολλῆς 4114 ποι Ἔχργεβϑῖΐ. 
Ἣν δὲ καί. Καί οτα. Ἐ. 
Βοηϑῶσιν. Φοβηϑῶῦσιν 56 τε- 

Ῥοσίββα τπισπαῖ ἵπ πιᾶτρ. 901]. 

σοἷ. Βοσ. Αἴᾳφαθ ᾿ΐα. ὑό κω Τιϑιγ. 
οἱ Ε᾿. 

5. ᾿Ἐκίνησαν. γἱπᾶ, ἐνίκησαν, 
ΘΥΤΟΥΘ 141πὲ σᾶρ. 50. ποῖδίο, 

6. Γενομένης ἐσοῤῥόπου. ΟἸιν, 
ἐσοῤῥύόπου γενομένης. ᾿ 
πάτεροι. Ο, ἕκαστοι... 
7. “Ὅμως μᾶλλον δ)ρεταΐ πὶ,, 

568 ξΞῃρτα βοσίρε. γϑο. υήδϑη, 
᾿Κακιξόμενοιο! 1.1. κομιζόμενοι. 
Ὕστερον δύν. ἃ]. πιθῃ.. 
Ὡς νικήσαντες. Ἀερ: ὡς δῆηϑεν 

νικήσαντες. 
᾿Εχβοηϑήσαντες. Τα τοοῖε (855." 

Απρ. ΟἹ. Ραϊ. τ, δῖ. Η. Ασ. 
ΟὨγ. Ῥδη, τπᾶτρ. ϑίθρι. ἴ Βδ5.᾽ 
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γάρων, τούς᾽ τε τὸ τροπαῖον ἰστάντας διαφθείρουσι; καὶ 
τοῖς ἄλλοις ξυμβαλόντες ἐκράτησαν. 

{κομδναν μέγα πάϑος μετὰ τὴν δευτέραν μάχην.) 

ος-., Οἵ δὲ, νικώμενοι ὑπεχώρουν" καί τι αὐτῶν μέ- 
ὶ φος, οὐκ ὀλίγον, προςβιασϑὲν καὶ διαμαρτὸν τῆς ὁδοῦ, 
ἐςέπεάεν ἔς του χωρίον ἰδιώτου .. ᾧ ἐτυχὲν ὄρυγμα μέγα ὅ 

περιεῖργον, καὶ οὐκ ἦν ἔξοδος. 2. οἷ δὲ ᾿4ϑηναῖοι γνόν- 

τες, κατὰ πρόξῳπόν τε εἶργον τοῖς ὁπλίταις, καὶ περι-" 
στήσαντες κυκλῷ τοὺς ψιλοὺς » κατέλευσαν πάντας τοὺς 

ἐρελϑόνταρ. αὶ ̓ πάϑος μέγα τοῦτο Κορινϑίοις ἐγένε-. 

βοῆς ἀμαθόντο ἘΞ} 
ττῖςς 

εἰ ΟἹ δέ]. οἱ Κορίνθιοι: (1. 40γ.ὴ) -- Αὐτῶν) τῶν Κοριν-᾿ 
δίωνς Ὧν μ40γ.)..--- 4. Προςβιασϑ έν] αἰἰά βίας ἀπεληλᾳϑέν. (λείπ. 
40γ.) - ΓΙ: Ἐρέπεσεν ἔς του χωᾳρ. ἐδιώτ.1 τὸ ἑξῆς, εἴς τίνος ἐδιώ- 
τοῦ χωρίον» οὐχὶ δὲ δημόσιον χωρίον, ἀλλ ἰδιωτικὸν, [περιηλεῖον. 
τοὺς ̓ἐμβάνδας. (ἃ. ὐγ:}} --Ξ 6. Καὶ οὐκ ἣν ἔξοδος] τοῖς. «ξιβᾶσι, διὰ. 
τοῦ ἄλλου μέρους δηλονότι; καϑ' ὃ μέρος εἰςῆλϑον. --- 1. Εἴργον) ἐκώ-. 

φ,. ἘΞυμβαλόνξτες ] συμπεσόντες, εἰς μά- 

ὁοά. ἐχβοητήδαντες 80 δπιοπᾶαδί, 
6χ ἐμβαοήσαντερ. ψιυ]δο ἐπβοή-- 
σαντες. Ν οὐἰ55ϊπι6 Πα Κουίιβ :.,, Εκ- 
βοηϑεῖν ς- ἐπιβοηϑεῖν. Θ᾽ δ᾽ΐα 
συμ: βοηϑέω οἰ Ῥγδθροβίοηβ 
οοηροβίία μοσ δθηδὶὶ δα ἰ15. υι5ϊ- 
ἰαῖα κιηῦ, ϑοὰ νὶχ ογβάο, νεὶ 
βἰταρὶθχ βοάω νΕ] 4118 οχ ποὺ ὃζ 
Ῥγδοροξιείομθ σοπηροβίία 68. 58]- 
ϑη  Ποατίοπα, αιιϑτα Π1]0 Ἰοοιϑ ρο- 
διι]ῖ, Ἅρμα Ῥτοραῖοβ, ΒΟΥΙΡΙΟΥΟΒ5 
Ἰηνθητ, Ναο πιᾶρὶβ ραΐο Βιιΐς 
Ἰοσο σοηνθη τα ἐκβοήσαντες, {ιιϑτα 
δὶ ας ΟΔρ. 107. ΡΥῸ ἐβοήϑησαν 
ἐπ᾽ αὐτούς νεῖ! ἽΣ ἀέσουθ ἐβόησαν 
ἐπ᾽ αὐτούς.“ ΕΛ Οοἰ]ουθτις ς, 
γνλρυὰ ΠΙοάοΥ, αυΐά οι 1. ΧΠΙ, 
Ῥ. 759. ἴεγθ αὐ πὶς ἐκβοήσας ἐπὶ", 

864 Ὑνεβεεὶ, νεγϑπὶ 
ἐπβοηϑήσας Ῥεΐαϊ, 

τὸν τόπον. 
Ἰφοϊίοηθηλ 
{186 6 σομη ρθη αἴο 5ουρθπαὶ σοΥ-. 
χαρία εἷ:, ργονοσϑηῃβ δὰ ἢ. 1., 
«ΠῚ οαπὶ ΠΆΚεσο ἀοἴθη αν ἐκβοη: 
ϑήσαντες. ὥς 

Τὸ τροπαῖον. ᾿Αὐτσαϊας π8]6.- 
ἄεθεϑι Μόοβϑαὰ. ἀσ,ν Οὗγ, 1)8η. 

οὐ αν ὑφνμάμήν "τὴ ΤαΌΥ, ᾿ιξυμῥμῆν 
λοντες. 

Οδρ. ΟΥ̓, Χαΐέ τι αὐτῶν μέ-" 
ρος. ΟΙἹ. καὶ. αὐτῶν τι “μέρορ, σε. 
Ῥαὶ. γαῖ. καί τε αὐτῶν τε μέρος. 
Η. Οτ, Ὁ, ἃ, καί τοι (βει καί- 
τοι) αὐτῶν τι μέρος. Βες. (6.). 
και τοιαυτῶν τι μέρος. 

᾿Ἐςξέπεσεν. Οἢγ, ἐπέπεσεν, Οοά, 
Βηβ. ἃ σογγθοί, ἐνέπεσεν. 
Ἔξ» του χωρίον ἰδιώτου. ΟἹ. 6, 

Οὐ. τπλᾶτρ.. ϑίθρῃ. ἔς τὸ χ. ἐδ. 
ΑἹ ποῖ Ο1551Π}1}8 ἐς τῶν ἐκείνων. 
τι χωρίων ὁὰρ. 45.». 1 νία, ΟἹ, 
ἴπ πιᾶτρ. ἐς τοῦ. α5ο. ἔς που. 

Ὡ. Τε οὔτι. Β6σ. (6. -χϑιριάπε 
Βεῖης, εἶργον» τὸ βοϊθὶ, μῖς ἔου -᾿ 
1η55}5 γϑοῖϊι8. Οἵ, ἀ6. ̓ Ατῖ, ΟΥἹΕ, 
80. Τ ιιο. 6, 12, 

Κατέλευσαν. Ῥα]. αὶ. κατέλυ.. 
σαν. 

᾿Εςελϑόντας. [τὰ ἀμώρρ σ. ΒεΚκ.. 
Ῥχο εἰςελϑ'. 
Μέγα τοῦτο. Ο. ἘΏΣΙ, ΉΝΝ 

ϑί6ρῃ. τοῦτο μέγα. Οἰθπι οτγαϊ- 
πρην 1, 55. δἰ]ὰθ Ἰοοὶ 1. 1. 
Ῥ- τοῦ. ̓ Ιϑπθαιὶ σομληθηάδη!, ᾿ς 

Κορινϑίοις. Ῥταοίρανε να]σὸ 
δΥυἰσι  λ., αἰιθι οἰ 455. ΑἸ. 
ΟΙ. Ὁ. Ε.. ΒΔ], Πὶ Ψαϊ, Βι6ρ. (6.) 
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οὐἰτὸ δὲ; ϑαρμυτρν προ βαρ αὐτοῖς τῆς μον δμέ τὶ ἐπὶ. 
οἴχου. 4 Ἅ 

(ὐἡΒηναῖοι τὰ μαχρὰ πραμανμα σΉΗ͂ΘΩΝ καὶ Λακεδαίΐμο" 
ΠΑΜΛΩΝ Φωκέας στρατεύσασιν ἀντίοι γίγνονται ἐν τῇ Βοιωτίᾳ.) 0 

ορξ΄. Ἤρξαντο δὲ κατὰ τοὺς χρόνους τούτους καὶ τὰ Ὀλ. κὐ 

ν βνϑαν φείχη ἐς ϑάλασσαν ᾿ἀϑηναῖοι οἰκοδομεῖν; τό τε ἔτ. . 
ΠΝ» καὶ τὸ ἐς Πειραιᾶ. ̓ πο πρὸ χε 

ον Καὶ Φωκέων σερμνυυαὐϑϑων ἐς Δωριᾶς, τὴν 4α- υ»- 
ἀμδειωνέον μητρόπολιν, Βοιὸν καὶ Κυτίνιον καὶ Ἐρ 

οἰ νεὸν, καὶ ἑλόντων ἕν τῶν πολισμάτων τούτων, οἵ 4α- 
κεδαιμόνιοι, Νικομήδους τοῦ Κλεομβρότου ὑπὲρ Πλει» 

10 στοάνακτος τοῦ Παυδανίου βασιλέως, νέου ὄντος ἔτα 
ἡγουμένου, ἐβοήϑησαν τοῖς “ωριεῦσινῚ ; ἑαυτῶν τὲ πενὶ ἐν τῷ 
τακοσίοις καὶ χιλίοις ὁπλίταις, καὶ τῶν ξυμμάχων μυ- ᾿κρρὰ 

ρίοις " καὶ τοὺς Φωκέας ὁμολογίᾳ ἀναγκάσαντες, ἀποδοῦ: τῷ. 
ναι τὴν πόλιν, ἀπεχώρουν πάλιν. 8..-καὶ κατὰ ϑάλασ- 

18 σαν μὲν αὐτοὺς, διὰ τοῦ Κρισαίου κόλπου εἰ βούλοιν- 

νον ἐξελϑεῖν. (1. 4ὐγ) --- 1. Τὸ δὲ ᾿πλῆϑος] τὸ σωϑὲν πὧν Κοὶ 
φρι»ϑίων. 

οζ΄. 4, Τό τε Φαληρόνδε καὶ τὸ εἰς Πειραιᾶ] ἕως τοῦ Φὰλη- 
ρικοῦ καὶ ξως τοῦ Πειραιῶς. -- 6. Ἐς Ζωριᾶς} Ζωριᾶς ᾿ἀττικιῶς; 
ἀντὶ τοῦ “Δωριέας. - 7. Βοιὸν καὶ Κυτίνιον καὶ. ᾿Ερινεόν] αὗταὲ 
αἱ τρεῖς, πόλεις περὶ τὸν Παρνασσόν εἰσι. -- 8. ἙἙλόντων) τῶν Φω- 
χέων. ---- 14. Καὶ κατὰ ϑάλασσαν -- - τὸ ἑξῆς. καὶ αὐτοὺς, εὰ 
βούλοιντο περαιοῦσϑαι κατὰ ϑάλασσαν, τοὺς «““ακεδαιμονίους, ἔμελ- 

«οὔ. Βα5, Τιϑῖγ, ΒΕΚΙ, οι  βπηιι8. 
᾿Δπεχώρησεν. Βες. (6.) ἀπε- 

,χώρησαν, ΟΠ τη ]6, 1, ποῖ. 
᾿Αὐτοῖς τῆς στρατιᾶς. Ὁ. αὖ- 

τῆς τῆς στρατείας. 
“Ὅδρ. ΟΥ̓]. Ἐς ϑάλασσαν ᾿4ϑη- 

γαῖοι. Ηος ογάϊ8 νϑύρα Ἰθριη- 
τὰν Οδ55. Ατιρ. Ο, Ἐ. Ῥα]. [τ᾿ 
ψαῖ. Η. Βερ, (6.} οςοά. -Βε5: 
Β6κκ, ΟἸΐπι (εξ Ηδαςοκ.}) .29η- 

᾿φαῖοι ἐς ϑάλασσαν. ΘΥ. δηΐθ 
ἤάϑην. αἀαὶ! οἱ. 

Φαληρόνδε. ΟΥ. Φιληρόν" τε: 
1ῖὰ οἰἴαπὶ 1., βϑὰ δέ 5. ν. ἃ]. τιδῃ. 
Πειραιᾶ. Ἀδξ: Πειρεᾶ. Θι. Πυ- 
ραιᾶ. 
κι. ̓“ωριᾶς, 118 γβοίθ ἜΡΑ Απρ. 

«ΟἹ. ΟΥ. εὐ εἀά, 4 (οι, 

πθ ργοὸ Ζωριάς, ιά. Ι,..2. Ῥὲ 
299. ϑιίαιίτη τ. τῶν ρτὸ τήν. 

Βοιόν. (855, Ατις. Ῥα], Βυόν, 
Μοςαιι. Βιεόν. ΟΣ, Ι, 4. Ρ. 800. 
Ο. ῥύδην τς καί, 5οα ογὰθ.. 

Κυτίνιον. Ἀ65. 1{. ες 
ψΙμηα. Κτίνιον. 416. ΥἹἱα, 1, 
Ρ-,50ο. 

᾿Ερινεόν, ῬΩ]. ᾿Ἐρίνεον, ΔῊ 
ΠΟΙ} βούϊρίοτες ᾿Ερίνειον. 
ΨΩ Φο τ᾽, 3806. 

Νικομήδουρ ἱ ἴῃ τηδΥΡ,, 8}. πη. 
δὲ βαϊπι Ἀλεοβρότου σ. , 
Ὄντος ἔτι. Ο. Ἐ, ἔτι ὄντος. 
ἙἙαυτῶν: α ξαυτοῦ. 
Ὁμολογίᾳ ἀναγκάσαντες. Ε, ἃ- 

ψαγκάσ. ὁμολογίᾳ. 
8.. Κρισαίου. Ῥτο Κρισσαίου 
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το" περαιοῦσθαι, ᾿4ϑηναῖοι ναυσὶ περιπλεύσαντες “ἔμελ- 
λον κωλύ[σ]ευν " διὰ δὲ τῆς Γερανίας οὐκ ἀσφαλὲς ἐφαίνετο 
αὐτοῖς, ᾿ϑηναίων. ἐχόντων Μέγαρα καὶ Πηγὰς, πορεύε- 
σϑαι: δύςοδύός τε γὰρ ἡ «Γερανία,. καὶ ἐφρουρεῖτο ἀεὶ, 

αὐ ὑπὸ. ̓ ϑηναίων" καὶ τότε. ἠσϑάνοντο αὐτοὺς μέλλοντας ὅ 
4. ἔδοξε. δ᾽ αὐτοῖς ἐν Βοιωτοῖς ο καὶ ταύτῃ κολύσειν. 

’ δ Φ, 

 περιμείνασι σχέψασθαν ὅτῳ τρόπῳ ἀσφαλέστατα διαπο- 
οὔ ρεύσονται. «τὸ δέ τι καὶ ἄνδρες τῶν ᾿Δἀϑηναίων ἐπῆγον 

αὐτοὺς κρύφα, ἐλπίσαντες δῆμόν τε καταπαύσειν, καὶ 
τὰ μακρὰ τείχη οἰκοδομούμενα. δ. “ἐβοήϑησαν δὲ ἐπὶ 10 
αὐτοὺς οἵ ᾿4ϑηναῖοι πανδημεὶ, καὶ ᾿Δργείων. χίλιοι, καὶ 
τῶν ἄλλων ξυμμάχων ὡς ἕκαστοι" ξύμπαντες δὲ ἐγένον- 

ες το τετρακιρχίλιοι καὶ μύριοι. 6. νομίσαντες δὲ ἀπορεῖν ὅπη 
5 

λον 

«τῇ ᾿ ἐ} ἦγ 

οἱ ᾿ἀϑηναῖοι ναυσὶ κωλύσειν. --- 2. Οὐκ ἀσφαλές οὐκ ἀκίν- 
δυνον. -- Ἐφαίνετο αὐτοῖς] ἀπὸ κοινοῦ τὸ περαιοῦσθαι 1. -- 
4. Φύςοδος) δυςπόρευτος. -- 7. Σπέψασϑαι) βουλεύσασθαι. -- 
8. ἄνδρες τῶν ᾿Αϑηναίων)] προδόται δηλονότι. --- 9. “ἢμον) τὴν 
δημοχρατίαν. --- 10. ᾿Ἐβοήϑησαν δὲ ἐπ᾿ αὐτούς] ἔδραμον μετὰ 
βοῆς κατ᾽ αὐτῶν. --- 18. ΝΝομίσαντες δὲ ἀπορεῖν] νομίσαντες οἱ 

τα τϑοὶθ Αιιρ. Ῥ]. Τὲ. Ψῖ. Βορ. 
1ιαιν. γιπά. ΒΕΚΚ. Ια. ποῖ. δὰ 
11, 69. εἰ 1... Ρ. 210. 

-οΒούλοιντο. Ο. ἐβούλοιντο. Ὁ. 
βούλοντο. ᾿ 

-- Κωλύσειν. (455. Ατιρ. ΟἹ. Ῥα]. 
Τιικωλύειν. ῬΕΥ͂ 56 αἰγαπηαιιθ ρτο-- 
γύην, 864 Ξϑαιΐζαν βἐδίϊηι μέζ- 
λοντὰς καὶ ταύτῃ κωλύσειν. 

" Διὰ δὲ τῆς Γερανίας. Ὦ. διὰ 
τῆς Τερανείας δέ, 864 δέ 5. ν. 
4]. πιϑη. Γερανίας Υγδιι5 6 ῬᾺ]. 
1ι. Ψαϊ. σεοθρίασπ ἢ πᾶπὶ ναϊσο 
ΓΕερανείας εἴ πιοχ Γεράνεια. Ν1α, 
δα ς. 105. 

᾿ῥῬάσφαλές. Τιὰ ΟΥ. εχ επιοπᾶδι, 
βιργα βουρία, ρῖο ἀσφαλῶς, 
«ποὰ εβὲ ἴῃ σομἰοχί]85. 

Αὐτοῖς ἐφαίνετο. Τιαυχ. ἐφαί- 
ψετο αὐτοῖς. , 

“4ύςοδός τε. Τε οἴ. 1. Αἀᾶ, 
μοι. Νίαρ. 5. δυςπρόςοδος. 

Γάρ. Αγ. Ομγ. 8. γὰρ ἀεί: 
Ταύτῃ. Οοἀ. Βα45. ταῦτα.. 

4. Περιμείνασι. Ἀ6 5. παραμεί- 
νασι 6Χ οπιθμάδί, δᾶ, τηδα. δι- 
Ῥ͵ᾶ 50Υ.7) ἦπ νϑυθοχιιπι β6γ18 πὲ- 
ριμείνασι- ᾿ : 
“Ὅτῳ τρόπῳ. Ἐ,. οἴῳ τρόπῳ. 
Τὸ δέ τι. ναῖ, 11. τ΄ τὸ δ᾽ 

ἔτι. ΝΜίαιε. ὕὲ ὁ μέν τις, ἴΐαὰ ἴπ 
πραΐγο τὸ δέ τε, ρατγίϊην. υετὸ 
φμοάδανπποῦο, ἀἰοῖϊαγ. ΟἿ, 1, 118. 
Υ, 18; Στὰ 
“ἄνδρες τῶν. ῬΑ]. ἄνδρες τὴν 

δημοκρατίαν τῶν, οχ Ἰμΐογρτγοία- 
οι δὰ δῆμον ρου πθηΐθ, 

᾿Αϑηναίων. Μἱμπα, Αἰγιναίων, εἰ 
ΘΙΎΟΥΘ οἰ γθοοσάδίϊομθ νουροσιηι 

. 1, 6. 1δυγ, τῶν ̓ Αϑηναίων Ῥοϑὶ 
ἐπῆγον αὐτούς οοἸ]οοαῖ. 
Κρύφα οπι. Ἐ,. 
“ἤμον. Ο. εἴ α οογτεοῖ. οο. 

Β85. τὸν δῆμον, 4ιιοα 58π6 6χ-΄ 
δρθοΐθββ, πὶ τοῦ δήμου κατάλυσις 
1ι8}65. ὃ. 5. 58εἀ 1Δ6πὶ δὶπθ ατίϊο. 
ΥΙ, 27. Τέ, φιιο δοαιυίιαν, οτι. Ὦ. 

6. "“Ὅπη. Βα65. οὐά,. 4} ἐπιθη- 
ἀαΐ, ὅποι. , Κλ: 
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διέλθωσιν, ἐπεστράτευσαν αὐτοῖς, καί τι καὶ τοῦ. δή- 
μου. “καταλύσεως ὑποψίᾳ. 7. ἦλθον δὲ καὶ. Θεσσαλῶν 

ἱππῆς τοῖς. ̓Αϑηναίοις. κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν,, οἱ ἀκ θαννΝ 

σαν ἐν τῷ ἔργῳ παρὰ τοὺς “ακεδαιμονίους. . 6 
τς Μάχαι ἐν Τανάγρᾳ Ἀαὶ ἐν Οἰνοφύτοις. Τὰ μακρὰ τείχη ἐπιτε- 
ταν δεῖται. Αἴγινα λαμβάνεται. Πελοπόννησος περιπλεῖται.) 6 

δ᾽. 9ή. Γενομένης δὲ μάχης ἐν Τανάγρᾳ τῆς Βοιωτίας; ολ. π΄. 
ἐνίχων Μακχεδαιμόνιον καὶ οἵ ξύμμαχοι, καὶ φόνοξ ἐγέ: ἔτ. δ΄. 

ΨΕτΟ ἀμφοτέρων πολύς. 9. καὶ “Ἰακεδαιμόνιοι ἡν) ἐδ του ἀρ. 
τὴν Μεγαρίδα ἐλθόντες, καὶ δενδροτομήσαντες,, πάλιν 
ἀπῆλθον: ἐπ’ οἴκου διὰ Γερανίας καὶ ἰσθμοῦ" ᾿Αϑηναῖοϊ 

10 δὲ δευτέρᾳ καὶ ἑξηκοστῇ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν μάχην ἐστρά- 
τευσὰν ἐς Βοιωτοὺς, Μυρωνίδου στρατηγοῦντός." 8. καὶ 
μάχῃ ἐν Οἰνοφύτοις τοὺς Βοιωτοὺς νικήσαντες, , πῆς ἐδ 

ἐν. τῷ 
αὐτῷ 

ἔτει. 

᾿ἀϑηναῖοι .ἀπορεῖν τοὺς Λάκωνας. --- 1, Τοῦ" δημ. παταλ. ὑποψία 
ἦν] τοῖς ᾿Αθηναίοις δηλονότι. (2. 40γ.) ὑπώπτευον, φησὶν, ὕτε 
τὴν δημοκρατίαν ἐβούλοντο καταλῦσαι. παν .8., “Μετέστησαν] μετε- 
τάξαντο-. (1. Αὐγ. ) τοιοῦτοι γὰρ οἱ Θεσσαλοὶ, εὐχερεῖς τὸν τρό- 
πον. 4. Ἐν τῷ ἔργῳ) ἐν τῷ πολέμῳ. (λ.. Αὐγ.) 

Ἰπ . 7. ΒῈ τὴν ἡΜεγάρίδαΐ γὴν δηλονότι. -- 10. Ζευτέρᾳ καὶ 
ἘΠΕ ΩΝ ἡμέρᾳ] ἤγουν παρελθουσῶν ἡμερῶν, ἑξήκοντα δύο. -- 

ἃ τὴν. μάχην] τὴν ἐν βἀπάγοι, τα 12. Ἔν. Οἰνοφύτοις] τὰ 
᾿ ἘΠῚ 

οὐὐχολώριων ῥέ; ἐρχοψίαι Ἰρίταν 86. 
οερθταπὶ Βδροις, δὲ Βεκκοῦτουν 

Ω: Ἱππῆς. 1ἴὰ γα ϑιιβ ῬᾺ]ν ΒΕ. 

 Ἰπεστράτευσαν. ΤαταΥἣν ΑΙΔ, 
᾿ΠΒᾷᾶ8. 8," πηᾶχρ. τυχών: βαϊονμμέι 

τευδντ οὐ εἰν 

- Καί τε καί. 'Άρᾷ. (6. Η. γ8:. 
11, οοα. Βὰ5. Οτ. 1. Τα. καί 
τοι καί. Μαϊδβ. 1ά, ποΐ, 

Ὕπο γαρο ὑποψία ἦν. 
δε πρϑίμ, Ὁ ἄεοὶ ἔρον 6. ἐν 
Ε΄. ῬΑ]. ἵξ ἦναι, Η. ι(ιΒδς. (6.) 
Βας. Οζι. Β. Ὁ. 1. 1ναητ, ἕ, για. 
τας Ὅδη. δὲ ἴπ σοϊἐφαῖς ταπι ἴτας 
ΡΥεββὶβ. 4ιδὴν τηδητὶ ΕΧΆΓΑ 5, ο- 
τπαηῖθὰ πίε 5: ρῖν. Ῥγο ὑπο- 
Εἰ γένει ΩΝ Ῥαῖ. 1ι. γαῖ, ὑποψίαι; 

ὀψίᾳ. Ἀδοῖθ, Τιὰ ὁδρ. 
80. θεν αμὲ ἀπεὶρίᾳ ἐπιϑυμὴ- 
σαΐ τινὰ τοῦ πνν; μήτε ἀγαϑὸν 
καὶ ἀσφαλὲς νομίσαντα. Οἔ. 1. ν. 
Ρ- 277. ϑῖς Ῥαοίτα 5. Αππ8];, 1,52: 
γ,γϑεά, αιιοα  Ἰάτρίοη 5 ῬΘομμῖς 
ΖΑ ΟΥΘΠΣ τα] ξτιπι αιιαοβιν 5ϑθῖ, 
με) ]ῖςα φιιοαιιθ ΘΟ ογπιαηΐοὶ δ] οτία, 

Ιῃ Β. α. ἱππῆς Ναυϊρο. μσαζτὶ ἰγὰ 
Οἵ. 1υυν., φάὶ. τοῦ ᾿ 
ει ὩΜετέστησαν, ΑΥ. τ πέτ νυ ΤῸ ἡ, δα 

Οδρ. ΟΥ̓ΠΠ, “κ᾿, “μάχης: πιλδ, 
δὲ τῆς μάχης. (τὴν 

᾿ Μαχεδαϊμόνιοι. ΟΥ Τ). οἱ Δδλίεδ. 
φ.. Τὲρανίας. 11 Ρτο ΓῈ ἀνξίας 

ΤΉΥΒβ.. Ῥαὶ. ΨΊα, οαρ.᾿ Ἰόρ. Ἐς 
διά τε τῆς Γερανείας "καὶ τοῦ 
ἰσϑμοῦ. 

. Ἑξηκοσεῇ.. Η. τ ΣΡ Ἢ δ ἕξη 

5. εἰ 41. τηᾶιι. ἰκοστῇ εοἰἴδτα 
γαῖ. 

Μετά. Ο. Μοβαι. κατά, ἴπ ποῖ 
ἰᾶται μετ ἃ Ἰπᾶτα. Ο, ματά, 

ξ 5. μὰ αἵ. τυ: 
8. Τοὺς Βοιωτούς. Τούς ἀοεδὶ 

Τιαιιγ, πὰ. Δτ; Οὗγ δὴν ! 



τε ταξάμενοι ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον. 

880. ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α΄. 

"χώρας ἐκράτησαν τῆς. Βοιωτίας καὶ Φωκίδος, καὶ Τανα- 

γραίων τὸ, τεῖχος περιεῖλον" καὶ “οκρῶν τῶν ᾿᾽Οπουν- 
τίων ἑκατὸν. ἄνδρας ὁμήρους τοὺς πλουσιωτάτους ἔλα- 
βον᾽ τά τε. τείχη τὰ ἑξαυτῶν τὰ μακρὰ ἐπετέλεσαν." 4. 
ὡμολόγησαν δὲ καὶ Αἰγινῆται μετὰ ταῦτα τοῖς ᾿4ϑηναί-- ὅ 
Οἱ, νείχη τὲ περιελόντες, καὶ ναῦς παραδόντες, φόρον 

5. καὶ Πελοπόννη- 
ὅον περιέπλευσαν ᾿Αϑηναῖοι, Τολμίδου τοῦ Τολμαίου 
στρατηγοῦντος, καὶ τὸ νεώριον τὸ »βακεδαιμονίων ἐνέ- 
πρησαν, καὶ Χαλκίδα Κορινϑίων πόλιν εἶλον, καὶ Σι- 10 

κυωνίους ἐν ἀποβάσει τῆς γῆς μάχῃ ἐκράτησαν. 

(Τῶν ἐν Αἰγύπτῳ ᾿4ϑηναίων διαφϑορά.} "ΡΜ δι 

ρϑ΄. Οἱ δ᾽ ἐν τῇ «ἰγύπτῳ ᾿Αϑηναῖοι καὶ οἵ ξύμμα- 
χοι ἐπέμενον, καὶ αὐτοῖς πολλαὶ ἰδέαν πολέμων κατέστη: 

Οἰνόφυτα χωρίον τῆς Βοιωτίας. --- 9. Περιεῖλον] καϑεϊλον. --Ὁ 
7. Ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον] δίδοσθαι δηλονότι. --- 8, ΠΙεριέπλευσαν) 
ἐπὶ βλάβῃ τῆς Πελοποννήσου. 10. “Χαλκίδα) "Χαλκὶς Θράκης, 
«Χαλκὶς Εὐβοίας, “Χαλκὶς Σικελίας, Χαλκὶς ᾿Δκαρνανίας, ἣν νὺν λέγει. 

ρϑ΄. 18. Πολλαὶ ἰδέαι πολέμων] διάφοροι πόλεμοι, οἷον ἘΉΡΑΨΗΝ 

τὼ ξαυτῶν. Αὐτοὶ ποῖ 
δρσηοϑβοιηῦ ΓΘ. Ε, νἸπά. Μοϑβαι: 
Ατ. Οἴγ. ἢδη. τι, Αἱ οὗ, Μαίῇ. 

ον. 8. 276. 516 τοὺς ψιλοὺς τοὺς 
ἱ σφῶν. ΥΙ, 64. τὸ στράτευμα τὸ 
ἑαυτῶν ΥἹ, 65. 

: “Μακρά. Ὀβη. μικρά. 
᾿Ἐπετέλεσαν. ἴἴὰ Ηδδοῖς. οἱ 

ΒΕΚΙς. οχ 855. Αμπρ, ΟἹ]. Ο. 1. 
γαῖ. Η. Βερ. (6. εἱ Ε΄ ἐπετέλη- 
σαν)ὴ Βᾶ5. οοἄ. Οτ. 1. ΟἸ᾿πὶ ἀπε- 
τέλεσαν. ῬΕΙ͂ 856 πἰχιπιαι6 6᾽115-- 
'ἄοπι ἔογα ρῥτειῖῖ, νἹὰ, πᾶ, ϑ1πιῖ- 
ΠΟΥ βουίρίασα Παποίπαὶς Υ11, 2. 

᾿ 4, Αἰγινῆται. ΟἸπι οἱ “4ϊγιν. 
τὴάγαα σαπὶ (δ58. Ατιρ. Ε]. 

Ὁ.. Ε΄, ῬᾺ]. 1ι, γαῖ, Η. 6. (6.) 
ἐοα, Β45. στ. πὶ. Β6ΚΚ. ρῥσο- 
5 Υρβ᾽ μλ 115. 

Τείχη τε. Τὲ ἄδοθδὲ Οὐ. Ὦ. 
1 αὐιγ. Εἰ. Αἱ νά. ο. 101. 117.΄ 

Ά; Πελοπόννησον περιέπλευσαν: 
Μοβαιι. περιέπλ. Πελοπόνν. Τῃ 
Οτ. παρέπλευσάν, 58 οἰχπὶ Θπ16η- 

ἀαξ, περι βίτρτα βοτίρία. 

Τολμίδου τοῦ Τολμαίου στρα- 
τηγοῦντος: Ἐ. Μοβαιι.. πι. ΑΥ̓͂. 
Ομγ, Τολμίδου στρατηγ. τοῦ Τολ- 
μαίου. Τσαιχ. τοῦ Τολμαίου οπη- 
Ῥγο Τολμίδου διιΐοηι 1). 1, Τολ- 
μήδου, Οτ,. ααΐϊάθιν Τολμίδου; 
568 οὐ ὦ ΒΆΡΘΥ ου, ἀξ ." Τολ- 
μίδα. 

Τὸ νεώριον τὸ ΚΠ ΠΣ 
Πα Αὐτῷ. Ἐ᾿ ΡΩ]. 1:. γαῖ. Η. Ο. 
ΘΥ. ΨυΙρο. τὸ νεώρ. τῶν Μακε-- 
δαιμ., 4ιιοά ποη ἀεεέθυλδ5. ΥἹᾺ, 
ποῖ, Νορβίσαπι ἈΥΟΥ Ἔχ δ 1ι 
ΒΕΚΚ. 

Εἷλον. ΟΥ. ΚΕΝ, εἴ ρδγρίς ΠΝ 
χαὶ Σικυωνίων (ἰαἴον νΘ6Υ8. Σι- 
ἀυωνίους) ἐν ἀποβάσει τῆς μάχῃ 
γῆς ἐκρ. 
. ΟΡ. ΟΙΧ, Οἱ δ᾽ ἐν τῇ ε (455. 
Δυρ. Β6ρ. (6.) στ, Ὁ. Ε, Ατ' 
Ομν, νοις. 644, Ὑι]85Ὸ ΡΙθηθ δέ. 
Οἱ ξύμμαχοι. Οἱ οι. 6.. Ὁ) 

: ᾿Επέμενον. Οιοά. Ῥτδθηγτι6- 
Ῥαίιν ἔτε ἀθ] νέμει πιοῖϊ διιοῖο- 



Τά ΜΕΤΑΞῚ ΤΩΝ ΜΗΖ. ΚΙ ΤΩΝ ΠΕΛΟΠ. Κι ρ518δι 
'σαν. 2. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἐχράτουν τῆς Αἰγύπτου 
᾿Αϑηναῖοι" καὶ βασιλεὺς πέμπει ἐς Δακεδαίμονα Μεγά- 
βαΐζον,. ἄνδρα Πέρσην, χρήματα ἔχοντα, ὅπως, ἐς τὴν 
᾿Αττικὴν ἐςβαλεῖν πεισϑέντων τῶν Πελοποννησίων, ἀπ᾽ 

δ Αἰγύπτου ἀπαγάγοι ᾿Αϑηναίους. 8. ὡς δὲ αὐτῷ οὐ πρού- 
χώρει, καὶ τὰ χρήματα ἄλλως ἀναλοῦτο, ὁ μὲν Μεγάβα- 
ξος καὶ τὰ λοιπὰ τῶν χρημάτων πάλιν ἐ ἐς τὴν ᾿Δσίαν ἐκο- 
μίσϑη" Μεγάβυξον δὲ τὸν Ζωπύρου πέμπει, ἄνδρα Πέρ- 
σην, μετὰ στρατιᾶς πολλῆς. 4. ὃς ἀφικόμενος κατὰ γῆν. 

10 τοὺς «Αἰγυπτίους καὶ τοὺς ξυμμάχους μάχῃ ἐκράτησε, καὶ ᾿ 

ἐκ τῆς Μέμφιδος ἐξήλασε τοὺς Ἕλληνας, καὶ τέλος ἐς 

Προςὼπίτιδα τὴν νῆσον κατέκλῃσε" καὶ ἐπολιόρκει ἐν 

καὶ πεξομαχίαι, καὶ νῖκαι καὶ ἧτται. τὰν ἡ βασιλεύς. ὁ ̓ Ἀρταξίρ- 
ξης. -- 5. Οὐ προὐχώρει) τὰ κατὰ, σκσπὸν ὀύκ ἐγίγνετο. --- 6. Ἂλ- 
λως] μάτην. - ὃ. ἄνδρα Πέρσην) ἀεὶ ὡς τίμιον λαμβάνει τὸ ὄνος“ 
μα τοῦ Πέρσου. - 10. Τούς τε Αἰγυπτίου} τοὺς ἀποστάντας 
καὶ τοὺς. ξυμμάχους αὐτῶν, ᾿ἀϑηναίους. --- 11. Ἐς Πρφοςωπίτιδα) 
νύ μι κεῖρμο ἐκαλεῖτο ἡ νῦν Νικίσυ. νῆσος δὲ οὖσα τότε, ἠπειρώ- 
ϑη. ὑπὸ τοῦ Μεγαβάζου. --- 12. Κατέκλεισε] τοὺς ᾿ἀϑηναίους.. --- 

γχἱϊαῖθ 855. Αἰιρ. Ῥ8]. Ο. ΒΕ. 6. 
Η. Ρᾳ}. 1τ. γαΐϊ, Η. Ο΄. Βα-, εοἁ. 
Οτ. 1. ΒΕΚΚ. Ιῃ Ιιδαγ. ἔτι ἔμε- 
ψον. Ῥτο ἐπέμενὸν Μοβαι. ἑπό- 
Ἱβένδε; Ἴσσσαας ἩἸΡῪ γρ: ἑπόμενοι. 

᾿ἀθηναῖοι, Ὑυϊσο οἱ ̓4ϑηναῖοε. 
5εὰ βἰπε οὗ (6885, Δυῤ. ΟἹ. Ο.Ψ 
1ι, αὶ, Η. Ἀερ. Βα, οοα, ΟΥ. 
1. τὰ. ΒΘΚΚ, 

. Τῶν. “Λακεδαιμονίων. Ατΐοι- 
Ἴαπι ΤἘ, ἀνα Ἐς Το. 

4π᾿ Αἰγύπτου. ΟἸΐπι καὶ ἀπ᾽ 
. δεὰ καί ἀεεεὲ Οἂδ5, Απρ.-. 
Ὁ. Ἔ, ῬΑ], 1ι, Καῖ. Η, Ἀ6ρ. 

Βδ45. Οὐ. 1. Τὰν. οβαι. Ασ. 
ὍΒτ. Π δι. νεῖι. βἀᾶ, Βεκ 
Ἡ "8. Πφοὐχώρει. Αγ. Ὅτ. ΤΟΙ͂Ν 
"χώρει. 

Σ ᾿ἀναλοῦτο. Ο. ἀναλοῦντο Ο. 
᾿ Ὁ Οὐην ἃ 50. ἡ. στγαπι- 
406 ῬΑιογ ἀϊδειιπ,. Υἱά, 1. 1. 
“Ῥ. 2:6, 

Τῶν χρημάτων. Τῶν οτα. Οἱ. 
Πάλιν α'οτὶ ΟἾσ. [ἢ Ε,. ο0110- 

οδίιγ ρμοβὶ ᾿Δσίαν. 

᾿Ἐκομίσϑη ρεοιϊειτη 6 855. ἀπο. 
ΟΙ. α. Ἐν Ραὶ, 1{. αὶ. Ἢ. Ἀερ, 
(6.) στ. πιᾶύρ. ϑίθρἢ, Βεκῖ, 
Αἀά. ςαρ. 91. εἴ 14. ναὶρο 
ἀνεκομίσθη» φυοὰ ΡῈ 58 πὸπ 
ἀαπηπαπάιϊπι.. Ὑἱά. 1,1. Ρ. 197. 

ἹΜεγάβαζου ---- Ἔμηνας ».»3.980]- 
Αυϊβιορῆ. Αὐῇρ. 484. Πῆεγάβυ- 
ξον. [Εἰ 1ἴὰ Ῥυο νυ]ρ. ῥἴχοβα- 
ζον 55. γαῖ, 1ι. Οὐ, [νάωγ. 
Ὀϊοά, Οἰε5. εγσάοι, ΟΣ. ποῖ. 
1άεπι οπι. δέ [τ Ὁ, 1.] οἱ Βαρεξ 
πολλῆς στρατιᾶς. ΑΡοβὲ δ εο 
εἴδη μάχη εἰ τῆς.“ ὙΥΑΒ5, ἴπ 
Ἑ. κατὰ τὴν γῆν. Απτο «Αἰγυπτί- 
Ὃυς ΟἸΐπὶ Ἰηδευθρδίῃσ τε, αιοά 
πὶ Ὅας5. Απρ. 6]. 6, Ἐ. ῬαΙ. 
αι. Ἡ. Βερ. (6.) ὅσ. 1. Ηδδοξ. 
ΒΕΚΚ. ἀδονίπιας. 

4, Προφωπίτιδα. Ο. Προσωπι- 

δα, εἴ τε 5. πι. 

Κατέκλῃσε. Τα Ἠΐο νο} 5'πθ 

ἬΡυῖβ ΟΡ (οι αἱΐος ἴοοοβ βουθθη- 

ἄν ἱἰπάϊοσανίμηιι5, Ὑ͵ά. 1. 1» 

Ῥ.- 212. 



8ὅο. ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ἅ. 

αὐτῇ ἐνιαυτὸν καὶ ἕξ μῆνας, μέχρι οὗ ξηράνας τὴν διώ- 
ρυχα, καὶ παρατρέψας ἄλλῃ τὸ ὕ δῶρ, τάς τε ναῦς ἐπὶ 
τοῦ ξηροῦ ἐποίησε, 'καὶ τῆς νήσου τὰ πολλὰ ἤπειφου, 
καὶ διαβὰς εἷλε τὴν νῆσον πεζῇ. 

(ἀἴγυπτος πάλιν δουλοῦται ὑπὸ Περσῶν. ἑτέρα ᾿ἀϑηναίων αὐτόϑιε 

ξυμφορά.) 
τ᾿ ρί. Οὕτω μὲν τὰ τῶν Ἑλλήνων πράγματα ἐφϑάρη, ὅ 

πεν ἑἕτή πολεμήσαντα" καὶ ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν πορευύμενοι 

᾿διὰ τῆς Διβύης, ἐς Κυρήνην ἐσώϑησαν, οἱ δὲ πλεῖστοι 
ἀπώλοντο. ἐάν. ἔγθΐτος ὸὲ πάλιν ὑπὸ βασιλέα ἐγένετο, ' 

σπλὴν ᾿Δμυρταίου τοῦ ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως" τοῦτον δὲ 
διὰ μέγεθός τε τοῦ ἕλους οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν, καὶ ἅμα 10 
μαχιμώτατοί εἶσι τῶν Αἰγυπτίων οἵ ἕλειοι. 8. ᾿Ινάρως 
δὲ ὁ Διβύων βασιλεὺς, ὃς τὰ πάντα ἔπραξε περὶ τῆς 

4, ἸΙεζῇ] διὰ πεξομαχίας. 
,,κοἱ. Τὰ τῶν Ἑλλήνων -- πράγματα ἕξ ἔτ. πολεμήσ.] ἤγουν 

οἱ “Ἕλληνες οἱ μὴ Δἰγύπτῳ, 
Αἴγυπτον. 

“ ἝΣ μῆνας «Ὁ Ἠδδοῖς. ἀιιοίτιπι 
8 Ὅκ55. Απρ. Ε. Ῥαὶ, γαϊ. Κρ. 
{6.) οσά. Β45. [,80τ. Ε΄, Μοβαιι. 
τὰ. ΑΥ. ΟἸτ. ἤδη. ρτοὸ μῆνας ἕξ, 
βίοις Βεϊῶς. 

“Μέχρι οὗ. 519 885. Απρ. ἰῷ 
Ἡ. ΒΕΚΚ. Ρτὸ μέχρις οὗ. Υἱά. 1. 
1. Ρ. 215. 

᾿ Τοῦ δηΐϊθ ξηροῦ οπϊ. Ο. (7) 

Ἤπειρον. Ἐ.. ἠπείρου. 

ὍΔΡ. ΟΧ. Οὕτω «μέν. Ματρ. 
ϑῖθριι. οὕτω μὲν οὖν. ΟΕ, ὃ. 5. 
εἴ τοι. 5. 

, ᾿Ἔφϑάρη. Ο. Ἐν πιϑΥρ. ϑ16Ρἢ. 
διεφϑάρη. Οἔ. βοτῖρι. ἀΐβου. Ὁ. 
25. Μοχ ἴῃ πολεμήσαντα 5ὶ αο- 
Ἴοδ5., νἱᾶ, 1. 1. Ρ. 100. 

᾿Εσώϑησαν ἀδεδυταρίαπι 6 (858. 
Αὐρ. ΟἹ. Ο. Ε΄ Ῥα]. 1ι|. Η. Β6ρ. 
(6.) εοά. Β85. 1,8. Εἰ, Μοβηι.- 
ἅντι. πα. ϑίθρῃ. Ηδδοκ. Βεκᾷ. 
ἢ, ς. 129. ΑἸΐογιιηι ἰδυ θ ΡΘΥ 56 
ἌΘαιΘ φύοόθαπι. Οἵ. ποίΐ, δα 1, 
65. (δθίθσιμα Ῥα]. ἐσῴϑησαν οἴιπα 

ἐξ ἔτη πολεμήσαντες κατὰ τὴν 
Ὃς τὰ πάντα ἔπραξε περὶ τῆς ΨΥ 

Ὁ ΞΡ 5ΟΥ,,) 46 χιο νἱ4.. 86 Ατῇ, οὐ. 
ΔΡ. Ἔμπιιο. ὁ. 12. 

9, Βασιλέα. Τα (455. Απιρ. Ῥα]. 
1. Καῖ. οοά. Β85, Γὰὰγ, ἜΣ. Νντηά. 
1. Τιιδ. ΒΕΚΕ, ΝΟΙ Δ] Π6Υ αϊ- 

ἄδην 6.» 568 ἴη δὸ ὡς 5. α. Βα-. 
σιλέως ΟἹ. Ο. στ. ΑΥ. ΟἸγ. Α1ὰ.. 
ΕἸΟΥ. Βα5. τπᾶυρ. ϑιθρῃ, ψαῖδο.. 
(εὲ Ηδδοκ.) βασιλεῖ. Υἱά, ποῖ, 

Ἔν δπὶδ τοῖς ἕλεσι οἵη. Ὦ. 1, 

ῬΕδύναντο. Ο. Ὦ. ἐδύνατο. 

“Ἔλειοι. τὰ. ἕλιοι. Ῥαὶ. ἔλιοι. 
ΑἸ οχυίτιιπι, οἰΐδπι (ὦ. Ε- 

8..ὄ Ἰνάρως. Β. Εἰνάρως. 

“Διβύων. ΑνΥτϊουϊιπι τῶν, φαΐ 
νΌ]ρ 0 ργδεῖρίταγ, οἰπι ΒΕΚΕ, οἱ 
Ηδδοῖ. Ἰρηοσαηῖξ 0855. Απρ. Ὁ]. 
Ὁ. ας πο: 
χη. Αὐ, νυ. Ὠβδη, Α]α. ΕἸοσ. 
ἃ, Β85. δῖθμ]ι. 1. Ῥγαθίοσθα Οὐ. 
Μοβαι. “υβίων. Ὁ. 1. ὁ Ψαμ- 
μητίχου Λίβυς βασιλεὺς “ἰβύων, 
6. 08Ρ. 104. 



40 
τοῦ Θεσσαλῶν βασιλέως φεύγων, ἔπεισεν ᾿4ϑηναίους ξαυ- 

αἱ δ᾽ ἐλάσσους διέφυγον πάλιν. 

Τά ΜΕΤΑΞῪ ΤΩΝ ΜΗΔ.Κ. Τ᾿ ΠΕΔΟΠ. Κ. φί. φιά, 553 

Αἰγύπτου, προδοσίᾳ ληφϑεὶς, ἀνεσταυρώϑη. 4. ἐκ δὴ 
τῶν ᾿άΑϑηναίων. καὶ τῆς ἄλλης ξυμμαχίδος πεντήκοντα 
τριήρεις διάδοχοι πλέουσαι ἐς Αἴγυπτον, ἔσχον χαρὰ νὰ 
Μενδήσιον κέρας, οὐκ εἰδότες τῶν γεγενημένων. οὐδέν. 

δκὰὶ αὐτοῖς ἔκ τε γῆς ἐπιπεσόντες πεξοὶ, καὶ ἐκ ϑαλάσ- 
σὴς 'Φοινίχων ναυτικὸν, διέφϑειραν τὰς πολλὰς τῶν νεῶν, 

5. τὰ μὲν κατὰ τὴν 

μεγάλην στρατείαν ᾿Αϑηναίων͵ καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς Ἅἴ- 
γύατον᾽ οὕτως ἐτελεύτησεν. 

δἰ χρρφυίίω ἐς Θεσσαλίαν, ἐς Σικυῶνα, ἐς Οἰνιάδας: ) 

ριά. Ἐκ δὲ Θεσσαλίας ᾿Ορέστης ὁ Ἐχεχρατίδου υἱὸς 

τὸν κατάγειν. καὶ παραλαβόντες Βοιωτοὺς καὶ Φωκέας 

ἤγουν, τὴν ἀπόστασιν ἐποίησε τῆς Αἰγύπτου. -- 8. Ἔσχον]) μος 
γνισαν. --α Τὸ “Μενδήσιον τὴν νῦν καλουμένην Θμοῦιν. -- 4. Καὶ 
φας] πέρας καλεῖ τοῦ Νείλου τὸ στόμα καὶ τὴν ἐκβολήν. ἑπτὰ τὰν 
εἶχε στόματα ὁ Νεῖλος. -- 7. Αἱ δ᾽ 
σωϑεῖσαι, ὀλίγαι οὖσαι, ἔφυγον. (1. 4ὖὐγ 

τάθμνῳ διέφυγον) αἱ τόρ" | 

ρια΄. 12. το ἐριμιμῥηην τοὺς Βοιωτοὺς καὶ Φωκέας} εἶπε γὰρ 
᾿ ἍΝ 

“Αἰγύπτου, 
πτου κοθνας 

4. Ἔσχον. ,.0Γ. ὙΠ οπα- Μ. ἐπ 
ἐπέσχον. οἱ προςέσχον,, τὶ Ἡ. 1, 
ἀεβογιρϑῖς, οἱ ἔσχον ϑδρρηὶι προς- 

» Ῥ΄Ὸ 410 1ερ. προς- 
φρμμαντον δ᾽ δυυὰ Ρμοΐῖ. 
ΒΙ5]. οὐ. ΟΌΧΧΧΥΙ. ἴῃ Οο- 
ποηΐ5 Ναυγαῖ, ΨΠΙ. ὑγὸ προςορ- 
μησαμένων τῇ γῇ, προφςορμισαμέ- 
νων. φορμᾶν ΑἸπ6 6ϑ1." ἢ 
ΌΚ. Ααα, ϑιυϊα. οἱ Ζοιδυ. 8. 
ἔσ 
ρων, Τίααν. Ἐ.. Μ᾽ πᾶ, 

οσίᾳ. Ἡ. τ ἐν 

Μοβαα, πι. Οἴγ, Πδπη. πιδτβ. 
ΠΝ γεγονότων, 564 56οῖ15 π1θ- 
Ἰΐοτος ὼ ΟΥ̓]. . 
Ἕ πιπεσόντες. αϊ. ὑποπεσόν- 4 

τές. 
ὯΝ ἰ: Ἐ, φΟΒ πα είς πολλοί. 
Διέφϑειραν τάς. Ὅτ. διέφϑει- 

, ραν τοῦ, τάς. 
τὰ Τὰ μέν. Ματᾷ. ϑίερῃ. τὰ 

μὲν. δή. στ. καὶ τὰ μέν. 

{Πμογά. 1]. 

΄ 

Σερατείαν. Ἦ. στ. Β, ΑἸ, ΕἸοΥ, 
Βα85. δίθρῃ. ιν. στρατιάν. Τία ξἰ- 
ἴδπι θρ., ὐὰ ἃ Υδ6. πιῆη, στρα- 
τείαν. Ῥαϊ. στρατηγίαν. 

᾿4ϑηναίων. ΟἸ πὶ δα άθραπὲ τ, 
4αοὰ πὶ. (855. Απρ. ΟἹ. Ὁ. Ρα]. 
1 γαῖ, Ἡ. Ῥοῦ. (6.) Οὐ Β. ὦ 
Ταὰγ. πὶ. Ατι ΟἾΥ, 1)8π. ΑἸά. 
ΕἸοΥ. οα, Β85. ϑίβθρῃ. 1. Ηδαςκ. 
ΒΕΚΚ. 

Ἐς Αἴγυπτον οπι. τη. 

᾿Ἐτελεύτησεν. Ο. εἰ ΟἸΕγ. ἐτε- 
λεύτησαν. ἡ 

(δρ: ΟΧΙ. 
᾿᾿ϑηναίοις.. 

Ἑαυτόν. (. Ἐ΄ αὐτόν. 
Βοιωτούς. Ἰούς, πο οἸπι 

Ῥτδοῆροθαηῖ, δρϊθοίμαι5 ΟἷΠὶ 
(855. Ἀπρ, ΟΙ: Ο, ἜΣ Ῥεῖ ἢ 
ναι. Η. Βερ. 10.) Β45. οοὔ, 
Ταυγ. Ἐπ τὰ. ΑΥ. ΟἾγ, Ηδδοξ. 
ΒεκΚ, 

᾿4ϑηναίους. ΟἹ, 

Ζ 



ἐν τῷ 

αὐτῷ 

ἔτει, 

Ὄλ. πα. 
ἔτ. 8. 

πρὸ Χρ. 
μὰ 

Ὄλ. πβ΄. 
ἔτ. β. 
μὰ Γι" 

Ἷ τοῦ ὅσον. 

854 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΚΞὙΓΓΡΑΦΗΣ 4. 

σαλίας ἐπὶ Φάρσαλον. καὶ τῆς μὲν γῆς ἐκρά- 
τουν ὅσα μὴ προϊόντες πολὺ ἐκ τῶν ὅπλων, (οἵ γὰρ 
ἱππῆς τῶν Θεσσαλῶν εἶργον, ) τὴν δὲ πόλιν οὐχ εἷλον, 
οὐδ᾽ ἄλλο προὐχώρει αὐτοῖς οὐδὲν ὧν ἕνεχα ἐστράτευ-- ὁ 

σαν, ἀλλὰ ἀπεχώρησαν πάλιν, Ὀρέστην ἔχοντες, ἄπρακτοι. 

"ἢ μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον χίλιοι ᾿Αϑηναίων 
ἐπὶ τὰς ναῦς τὰς ἐν Πηγαῖς ἐπιβάντες, (εἶχον δ᾽ αὐτοὶ 

τὰς Πηγὰς) παρέπλευσαν ἐς Σικυῶνα, Περικλέους τοῦ 

Ξανθίππου στρατηγοῦντος" καὶ ἀποβάντες, Σικυωνίων 10 
τοὺς προςμίξαντας μάχῃ ἐκράτησαν. 8. καὶ εὐϑὺς πα-. 

φαλαβόντες ᾿Αχαιοὺς, καὶ διαπλεύσαντες σέραν, τὴ Ἄκχαρ- 

νανίας ἐς Οἰνιάδας ἐστράτευσαν, καὶ ἐπολιόρκουν" οὐ 

μέντοι εἷλον γε, ἀλλ: ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου. 

ὄντας εὐμμϑως ᾿Αϑηναῖοι,. ἐστράτευσαν τῆς Θεό- 

(Σπονδαὶ πενταετεῖς ᾿᾿ϑηναίων καὶ Πελοποννησίων. Στρατεία ἐς 
Κύπρον χαὶ Αἴγυπτον. ἹἹερὸς πόλεμος.) “ 

οιβ΄. Ὕστερον δὲ, διαλιπόντων ἐτῶν τριῶν, ὅπον- 1 

δαὶ γίγνονται Πελοποννησίοις καὶ ᾿Αϑηναίοις πενταετεῖς. 

ὅτι ἐχειρώσαντο αὐτούς. Ξ- Ὁ; ἜλΧὶ Φάρσαλον ἀφ᾽ ἧς ἐξέπεσεν 
᾿Ορέστης. “- Τῆς μὲν γῆς] μέ ρος. (1. 4γ.) “- 8. Ὅσα] ἀντὶ 

- 5. Προύχωρει αὐτοὶς οὐδέν]. οὐ κατὰ τὸν σκοπὺν 
αὐτῶν ἐγίγνετο. (λ. 4υγ.) -- 11. Παραλαβόντες ἢ εἰς συμμαχίαν 
δηλονύτι. (1. Αὐγ. ) -- 12. Πέραν) εἰς τὸ πέραν. ὑποστικτέον. 

ρεβ᾽, “ιαλιπόντων) τταραδραμύντων. (ἃ. 40γ.) -- Σπονδοὶ 

᾿Αϑηναῖοι. ος ΄φισαια ποητθὴ 
αὐ σα ]ο οἱ ᾿πδισιιχθυδηΐ, 4ιδηὶ 
ΠΟ ἃσποβοιηὶ (155. Αὐξ. ΟΙ. 
Ο. Ἔ, Ῥαϊ. [ιν γαῖ. Ἡ. Β6Ε. (α.) 
Βδς. οοᾶ. Οἵ. 1. Ηββοκ. ΒΕΚΚ, 

[άπφακτοι. ῬΡΧΝΝ ἃς ΠΊΔΥ δ, 
δίερμιαπ ν. ἘΜ : Ἔρμιἄπρακξο ἐπὶ αόβηι 

ΒΊΡΘΥ οι βου ρἔιηι ον. 
Ὁ. Μετὰ δὲ ταῦτα: Μοραι. ΑΥ, 

μετὰ δὴ ταῦτα. δ 
Φάρσαλον. Ματρ, ϑῖερ}". τον 

-σαλίαν. 

“Ὅσα. Αγ. ΟἸν. Πδῃ.- ὅσην. ἊΝ 
Ῥοδβίγθηο ἴδηλθ δ᾽ ρΥ8 βουτρειιπι 

ογϑῖ ὅσα; οἱ ΠῚ υλαγρ. ἀντὶ σῦν. 
νη, ὅσον. 
Ἱππῆς ΥἸΥ 515. 6 Ῥ8]. ΒΕΚΚ, ῬΓΤῸ 

ἱππεῖς. Μοχ Ββκῖκ. εἶργον. Υἱὰ. 
ἐδ Ατιὶ. οτῇϊ, οἱ 22: 

᾿λλλὰ. ἀπεχώρησαν. Τία Ηΐς 
(5:5. Αἱρ. (Ἁ, Ε΄ Ρα]. σ. Η. 
Οτ., Ξϑά Ραι]0 Ῥοεὶ 5011, τυιἰὖὸ νὶ- 

“ἀοίαγ, Βα], οἱ Οὐ. Οὗ, 1,1}. .217. 

πες Τὰς ἐν Πηγαῖς. Τάς ΟΠη- Ταιιν. 

“Πέραν. Ιη Β85. ἀἰβιϊη οἵο π18 - 
1ε Ῥοβίϊα Ροϑβὲ κι. ον ΑΝ 

Οὐ μέντοι εἷλον γε. Ματρ. 
Θτορη. οὐ μέντοι γὲ εἷλον, σοπῖτα 
πιογθῖ ὙΜιογ 115. ΟΣ, ποῖ. 

᾿Οαρ. ΟΧΙ. Πενταξτεῖς. Ρᾳ]. 
πενταέτεις. »» Ἰστέον δὲ ὅτι τὼ πα- 
φὰ τὸ ἔτος παρ᾽ ἡμῖν ὀξύτονα οἱ 
᾿Αϑηναῖοι βαρύνουσιν. “ Ἔ γ, 
ΝΜ. ἴῃ τριακοντούτης. ΔΕ, τ4. 
τριχπονταετεῖς. Ν᾽, 26. δεκαετεὶ, 
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ο. “καὶ Ἑλληνικοῦ μὲν πολέμου ἔσχον οἱ ᾿Αϑηναῖοι, ἐς δὲ 
Κύπρον ἐστρατεύοντο ναυσὶ διακοσίαις αὐτῶν τὸ καὶ 
τῶν ξυμμάχων, Κίμωνος στρατηγοῦντος. 8. καὶ ἑξήχον- 
τα μὲν νῆες ἐς Αἴγυπτον ἀπ’ αὐτῶν ἔπλευσαν, ᾽άμυρ- 

δ ταίου μεταπέμποντος, τοῦ ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως" αἵ δὲ 

ἄλλαι Κίτιον ἐπολιόρκουν. 4. Κίμωνος δὲ ἀποϑανόν- 
τος, καὶ λιμοῦ γενομένου, ἀπεχώρησαν ἀπὸ Κιτίου" καὶ ἘΣ πβ΄. 

. πλεύσαντες ὑπὲρ Σαλαμῖνος τῆς ἐν Κύπρῳ, Φοίνιξι καὶ 

Κίλιξιν ἐναυμάχησαν καὶ ἐπεξομάχησαν ἅμα" καὶ νηὸν 

10 σαντες ἀμφότερα, ἀπεχώρησαν ἐπ᾿ οἴκου ; καὶ αἵ ἐξ α«ἰ-. 

γύπτου νῆες πάλιν αἱ ἐλθοῦσαι μετ᾽ αὐτῶν. 
Κλαν ᾿Τακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ ταὐτατὸν ἱερὸν καλούμενον᾽ Ὁ πβ΄. 

πόλεμον ἐστράτευσαν" καὶ κρατήσαντες τοῦ ἐν “ελφοῖς ἱ ἱε- βωκὶ Χρ. 

ροῦ, παρέδοσαν ΖἸελφοῖς. καὶ αὖϑις ὕστερον ᾿Αϑηναῖοι, ἀ ἅπο: υμη΄. 
ὕπτια; 

τ. γ΄, 
πρὸ Χρ. 
υμῇ. 

γίγνονται) οὔπω γεγόνασιν αἱ τριαχποντούτειρ.. - ΄.- Ἔσχον) ἐπέσχον. 
(. 4ὐγ. -- 6. Κίτιον) Κίτιον πόλις Κύπρου, ὅϑεν ἦν Ζήνων ὃ Κιτι- 

ἢ εὺς, ὁ φιλόσοφος. ἀεϑαὶ ̓ ἡποϑανόντος] αὐτομάτῳ ἁγανάτῳ. --- 7. ἘῈ Δε- 
μοῦ ῦ γενομένου] ὃ ο λιμὸς ἀρσενικῶς. (40γ.) --- 18. Τὸν ἱερὸν καλούμενον 
ἱερὸς ἐκλήϑη, ὅτε ὑπὲρ τοῦ ἐν “Δελφοῖς ἱεροῦ ἐγένετο. --- 18. Ἔν ΖΙελφοὶς} 
ὅτι εἴκοσι δύο πόλεις ἦσαν 4ελφικαὶ; ὧν μία ἣν οἱ Δελφοί. “Ἰελφοὶ δὲ 
ὁμωνύμως ἡ πόλις καὶ οἱ ἄνδρες, ὡς Λεοντῖνοι. --- 14. 

δ, τοδιαι ΥΩ Ῥ. 407. Βτϑπι. 
δὰ Αδβομΐη, Παραπρ. ο. 56. 

2. Ἔσχον. Τὰ (55. Απρ. ῬΑ]. 
9.) Η. Β45. οὐά. Μοσαα. 

μ᾿ ἤς οαἀδὲ οἰΐαπι ἢ. 1. ΤΠ οπι. 
Μ85. 1π ἐπέαχον, εἴ ϑδάοηι εἰ- 

; ξαϊΠοαείουε ἐπέσχον εἰ ἔσχον ἀϊ- 
οἱ διιοῖου δὲ Ῥ΄ΤῸ ἀπέσ Ὄντο, ῬΕΙ͂ 
ΘΠ ρβῖι βοοςὲ τοῦ ἑαυτούς. “ 
ΌΚ. 1 (855. ἜἼΒΆΘρ. γτθο. πδῃ. 
βιῖργα. ΒΟΥΊρ8. ἐπ. Ηΐπς ἴῃ τπῸ 
Ῥαγ., : 1 νοις, ο4α, οἴ ἴπ πιδυρ, 
ϑιθρῖ.. ἐπέσχον. Απΐθα πόλεμον 
1, Ῥτο πολέμου. 

- Οἱ ϑνυμοι Αὐ σα] ἄθοοὲ 
Βος. (6.) Η. 
Ἐστρατεύοντο. ο ἐστρατεύ- 

σαντο. ὁ ; 

Αὐτῶν τε. Τέ οπι. Ο. Ἀὲ νἱά, 
,, δ. 104. 11, 68. 1Π|, 92. εἴο. 9 6- 

εβζ ἴδπιθη Δ}1}01, αξ 1, 1οο. 

᾿“ποχωρη- 

8. ἀκινιονὶ Βερ. (6.) Κέστιον, 
εἰ ρϑιῖο ροϑβῖ Χιττίου, τι Η. εὲ 
ψαΐ. Υἱά. 1. 2. Ρ. 476. 

4. Φοίνιξι. ϑ0Ρ1]οἴαπε, να]ρὸ 
νεν Κυπρίοις, 46 ομ. (885. 

, ΟἹ. (. Ε΄ ΡΔ]. 1ι. Ναῖ, Η. 
ἘΣ (6.). στ. 1. 41]. θἱοάοτ. 
ΧΙ, 5. ΡΙαι, Οἷπι. 18. Ηδδοῖϊ, 
Βεκκ. 1ᾳ-. Ὦ. ροβὲ Σαλαμῖνος 56- 
φυΐϊίαν τοῖς Κύπρῳ Φοίνιξι καὶ 
Κίλιξιν. 

Ἐπ᾽ οἴκου. Ο. ἀπ᾽ οἴκου. 

Α1 ἐξ Αἰγύπτου. Αἱ οπι. Μοϑαιι. 
Αγν.. Οὐχ, Πδῃ, σομῖγα ΠΊΟΥΘΩΣ: 
ΤΒοΥ αἰ 415. 

Αἱ ἐλθοῦσαι. ΤιαιΥ, οἱ πιᾶΥρ. 
δίθρῃ. διελδοῦσαι. (εἴπ αἷ). .. 

Μετ᾿ αὐτῶν. τὶ μετ᾽ αὐτοῦ. 

5. ᾿Εστράτευσαν. Μοϑβαι. Αὐ: 
ΟἾτ. ΤΠ) δη. ἐπολέμησαν, 6 ςογτα- 
οἴοπο δοῖοῖ!. Οἵ. μοί. 

᾿: 
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χωρησάντων αὐτῶν, στρατεύσαντες καὶ κρατήσαντες, πα- 
ρέδοσαν. Φωκεῦσι. ᾿ 

ἀϑηναίῶν ἧσσα ἔν Κορωνείᾳ.) 

ριγ΄. Καὶ χρόνου ἐγγενομένου μετὰ ταῦτα ᾿Αϑηναῖοι, 
" Χι. Βοιωτῶν τῶν φευγόντων ἐχόντων Ὀῤχομενὸν καὶ Χαιρώνει- 

υμζ΄. ἂν καὶ ἄλλ᾽ ἄττα χωρία τῆς Βοιωτίας, ἐστράτευσαν ἕαυ- 5 
τῶν μὲν χιλίοις ὁπλίταις, τῶν δὲ ξυμμάχων ὡς ἕχά- 

᾿ὅτοις, ἐπὶ τὰ χωρία ταῦτα, πολέμια ὄντα, Τολμίδου 
τοῦ Τολμαίου στρατηγοῦντος" καὶ Χαιρώνειαν ἑλόντες, 
ἀπεχώρουν, φυλακὴν καταστήσαντες. 2. πορευομένοις. 
δὲ αὐτοῖς ἐν Κορωνείᾳ ἐπιτίϑενται οἵ τε ἐκ τῆς Ὄρχο- 10 

᾽Ολ. πγ΄. 

σάντων αὐτῶν] ὑποδερεψάντων τῶν “ακεδαιμονίων εἰς τὴν οἷ- 
κείαν πατρίδα. (λ. Αγ.) ᾿ ι 

ριγ΄. 4. ᾿Εχόντων ᾿Ορχομενὸν καὶ Χαιρώνειαν) τινὲς γὰρ τῶν 
Βοιωτῶν, μὴ ϑέλοντες ὑπακούειν τοῖς ᾿4“ϑηναίοις, κατέλαβον ταῦ- 
τὰ τὰ χωρία ταχέως. ---- ᾿Ορχομενόν] Ὀρχομενὸς ϑηλυκῶς παρὰ 
Θουκυδίδῃ, ᾿Ορχομενὸς ἀρσενικῶς παρὰ “ημοσϑένει. 
» Χαιρωνίαν)] Χαιρωνίαν γίνωσλε καὶ Κορωνίαν. 

᾿ϊωνας ἐγγράφοντας, ὡς Τζέτζης λέγει" " 
Ἰῶτα λοιπόν εἰσιν ᾿Ιώνων λόγοις. 
Οὕτω γράφειν δὲ φησὶ καὶ Θουκυδίδην " 
Οὐδὲν παρ᾽ εἰκὸς αὐτὸς αὑτοῦ γὰρ λόγοις" 

νι Τοὺς ᾿Δττικοὺς [ἤωνας ὡς εὑρεῖν λέγει. (Παλ. 
10. Αὐτοῖξ] τοῖς ᾿Αϑηναίοις. (λ. Αὐγ.) --- Ἔν Κορωνείᾳ Κορώ-- 

Οαρ. ΟΧΊΙΙ, ᾿Ἐγγενομένου. ΟἹ. 
ἐγγινομένου. 

Τῶν διι8 φευγόντων ογα. Ἐ. Ὁ. 
᾿Ἐχόντων οτὰ. Β. 
“Χαιρώνειαν. Μοκαιι. ΑΥ, ΟἸγτ. 

«Χαιρωνίαν. ῬΑ]. Χειρωνίαν. ΟΣ. 
86}10]. 

ἴΑλλ᾽ ἄττα. ΜοΞαιι. ΑΥ, Οἢγτ. 
Ὥδη. ἄλλα ἄττα. Νν᾽ά. Τ[, τοο. 
δεὰ ΡῈὺ δροξίγορῃιμπι Ξουϊιιπε 
Ὦϊο 455. (ΧΧΙΧ, 11τ.), Μα- 
αἷσι. Ὑγτ. 411, Οδ85. Αἰιρ. ἄλλ᾽ 
ἄττα. 

Τολμίδου. Ἀ6ρ.(6.) Τολμήδου. 
«Χαιρώνειαν. Οδς55. Χειρώνειαν. 

Ῥαὶ, Χειρωνία, Υϑα. ἢ. οἱ ὅ0}0]. 
“Χειρωνεία. Μοδαι. ΑΥ, ΟἸγ. δ}. 
«Χερώνειαν. 

᾿ 'Ἑλόντες. ΟἸΐτα ἑλόντες καὶ ἀν- 
δραποδίσαντες. Β. οι, ἑλόντες 

καί, ἴδε. Απρ. ΟἹ. ἘΞ ΤΕ, Ψαῖ. 
Ἡ: Βδᾳ. (6.) στ. Ὁ. καὶ ἀνδρα- 

ποδίσαντες. Ηδο ἱρίτιν ρΥὸ δα- 
ἀἰταιθηϊό ὃχ δἰ πα 15 Ἰο οἷς πὰς 
γοαῖο μπαρϑηάιμ, ΟΕ, 1. 98. {7π- 
οἷβ ἱπο αϑουιιηξ Ηδδοκ, οἱ Βεκκ. 
Ιπ (855. δὲ Αι. αυΐάδπι οἰΐδπὶ 
ἀπεχώρουν φυλακὴν καταστήσαν- 
τες ἀδβιιηῖ, 568 Πᾶθο ἴω Αἰιρ΄. 58]- 
ἴδηι 8} Θά. ἤνϑη, δα βου ρία βιιηΐ, 
νϑύιπι καὶ ἀνδραπ. πο 16, [πὶ 
Οδ85. ὕ8α. τηϑη, ΟΠ ἶᾶ ἴ ἱπΊῸ 
ΤΥ. 5 ρΡ]ενῖς, ΨΚ 4118 6 δουὶρῖιι- 
τα ἀιθῖα, Ὑια. ἀθ αὐὶ, οσὶΐ. 
ο. 7. 

2. Κορωνείᾳ. ῬΑ], Κορωνίᾳ. 
Ατ. Κωρωνείᾳ. Μα]6. νὰ, 1. 2. 
Ρ. 290. 534. 

Τῆς ᾿Ορχομενοῦ. Ν]ὰ,1. τ, Ρ. 
105. 
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μενοῦ φυγάδες Βοιωτῶν, καὶ Δοχροὶ μετ᾽ αὐτῶν, καὶ 
Εὐβοΐων φυγάδες, καὶ ὅσοι τῆς αὐτῆς γνώμης ἦσαν" 
καὶ μάχῃ κφατήσαντερ, τοὺς μὲν διέφϑειραν τῶν ᾿4ϑη-᾿ 
ψαίων, τοὺς δὲ, ζῶντας ἔλαβον. 8. καὶ τὴν Βοιωτίαν 

ὅ ἐξέλιπον ᾿4ϑηναῖοι πᾶσαν, σπονδὰς ποιησάμενοι, ἐφ᾽ ᾧ 
τοὺς ἄνδρας αὐ μεν 4. καὶ οἵ φεύγοντες Βοιωτῶν 

᾿ κατελϑόντες, καὶ οἱ ἄλλου πάντες, αὐτόνομοι πάλιν ἐγέ- 
νοντο. 

,(Βὐβοίας χὰ Μεγάρων ἀπόστασις. Πλειστοάνακτος βολὴ ἃς ἣν 
; ε δος  Αττιχήν. Εὔβοια ὑποχείριος, γίγνεται.) 

ριδ΄. Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον Εὔβοια ἀπέ-᾽ Οἱ. π γ. 
10 στη ἀπὸ ᾿Δϑηναίων᾽ καὶ ἐς αὐτὴν διαβεβηκότος ἤδη Πε- ἔτ. 6΄. 

πρὸ Χρ. 
ρικλέους στρατιᾷ ᾿᾿ϑηναίων ν ἠγγέλθη αὐτῷ ὅτι Μέ- ας. 
γαρα ἀφέστηκε, καὶ Πελοποννήσιοι “μέλλουσιν ἐςβα- ' 
λεῖν. ἐς τὴν ᾿Ἵττικὴν, καὶ οἱ φρουροὶ ᾿Αϑηναίων 
διεφϑαρμένοι εἰσὶν ὑπὸ Μεγαρέων, πλὴν ὅσοι ἐς 

15 Νίσαιαν ἀπέφυγον. δ τις ΝἸε νύν: δὲ Κορινϑίους 

᾿ 

νειὰ πόλις Βοιωτίας. (. 4ὐνγ. )- 1. «οκροῖ] οὗ ̓ Οπούντιοι “ο- 
κροί. --- 2. Τῆς αὐτῆς γνώμης] τοῦ αὐτοῦ. σκοποῦ. --- 85. Κρατή- 
σαντες} οἱ φυγᾶδες. --- 6. Τοὺς ἄνδρας] τοὺς αἰχμαλώτους. 

ριδ΄. 11, Στρατιᾷ] σὺν στρατιᾷ. -- Αὐτῷ!) τῷ Περικλεῖ δηλον- 
ὅτι. 2. ,.40γ. τ παράσημον τὸ σχῆμά ἐστι, διαβεβηκότος, ἡγ- 
γέλϑη αὐτῷ" ἀνακόλουϑον γάρ. --- 

ΑΝ νεῶν. Βοξ. ἃ ῬΓ, ΠΊΔΗ. 
Βοιωτοί; ἀοῖπα 8 ᾿ειπθηάαι, ἴῃ 
Βοιωτῶν. 
"Τῆς αὐξῆρ γνώμης. Βιερ: τῆς 

αὐτῶν γνώμης. : 
ς - "Κρατήσαντες, τοὺς μὲν διέφϑει- 
ραν τῶν᾿Αϑηναίων. Ε. κρατ. τῶν 
᾿4ϑηναίων, τοὺς μὲν διέφϑ'. αι, 

ϑμόθηνοαίῳσ Ρτο διέφϑει- 
ϊ ν8...ὦ» 4. 
τρδλυνεθον ᾳ. οἱ 49. ἢ Ξε οἱ 

ἦν Ἔν ὁ τοὺς ζνδρὰς χομιοῦν- 
ται. ἥν, ὁπ. ΜΙ. υξιιηὶ ἔου πι 188 
ἐφ᾽ ᾧ οδβιθῃ οβιεμάθηβ Ἰαιιάαι μδᾶβο"" 
ΠΝ 

Οδρ. ΟΧΙΓ. τ πὸ ̓ἀϑηναίων. 
Ηΐπς ἀθ4ι6 δὰ ἠγγέλϑη ἰδοιια 
ἴπ 1... εἴξεςία δἰιδάθαι νοσαρμ}} 

12. ᾿ἀφέστηκε) τῶν ᾿᾿ϑηναίων 

γερϑυϊεἕονϑ δὲ βιιρρ]οία π᾿ χαδυρ. 
ἃ]. Τ8}. 

Ἐς αὐτήν. Απρ. ΟἹ, Μαῖ, ἐς 
ταύτην. ῬΑ]. ἐς τήν. Β45. οοα. 
ἐπ᾽ αὐτήν. 

Στρατιᾷ. ῬΑ]. στρατιάν. 

᾿Ἠγγέλϑη. Ὁ. (3) Η. ὡς ἠγ- 
γέλϑη. 

Ἐςβαλεῖν. Τία γϑοῖα (855. Απξ. 
ΟἹ. Μᾳ], [ἰ, Ψαὲ. Βθρ. (6.}) ΟἸγ. 
Βεοῖκ. ῥτὸ νὰ ϊο, (δὲ Ηδδοκ,) ἐς-, 
βάλλειν. ΟἿ. 1, 18. εἴ 10». δὰ 

ΡῬῆγγη. Ρ. 715... 
Ὑπὸ δωρεῶν: ψιὶπὰ, Ε. ἀπὸ 

ΜΕ 
᾿πέφυγον. Βοος. (6.) ἔφυγον. 
᾿ἘἘπαγαγόμενοι. (2) οοα, 

Βας. Οὐ. Ὁ. [Ἃον8πιτ. Ε΄ ΨΙπά, 
Μοβᾳι. Αὐ, Ομχ, θη, ἐπαγόμε- 
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καὶ Σικυωνίους καὶ ᾿Επιδαυρίους ἀπέστησαν οἱ Μεὲγα- 
ροῆς.) ὁ δὲ Περικλῆς πάλιν κατὰ τάχος ἐκόμιξε τὴν στρα- 

γ.τιὰν ἐκ τῆς Εὐβοίας. 2. καὶ μετὰ τοῦτο οἱ Πελοποννή- 
σιον τῆς ᾿Αττικῆς ἐς ᾿Ελευσῖνα καὶ Θρίωξε ἐςβαλόντερ, 
᾿ἐδήωσαν, Πλειστοάναχτος τοῦ Παυσανίου βασιλέως. “α- 5 
κεδαιμονίων ἡγουμένου" καὶ τὸ πλέον οὐχέτι προελϑόν- 
τες, ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου. 8. καὶ ᾿ἀϑηναῖον πάλιν ἐς 
Εὔβοιαν διαβάντες, Περικλέους στρατηγοῦντος, κατεστρέὲ 

ψαντο πᾶσαν. καὶ τὴν μὲν ἄλλην ὁμολογίᾳ. κατεστή- 
ὅαντο, Ἑστιαιᾶς δὲ ἐξοικίσαντες, αὐτοὶ τὴν γῆν ἔσχον. 10 

(Σπονδαὶ τριακοντούτδις. Πόλεμος Σαμίων καὶ Μιλησίων " , 
στάσεις ΣΙαμίων.) 

ριε', ᾿ἀναχωρήσαντες δὲ ἀπὸ Εὐβοίας, οὐ πολλῷ 
ὕστερον σπονδὰς ἐποιήσαντο πρὸς “ακεδαιμονίους καὶ 
τοὺς ξυμμάχους τριακοντούτεις, ἀποδόντες Νίσαιαν, καὶ 

Ολ. πγ΄. 
 7ε ἡ, . 

τοῦ Χο. 

υμε΄ς 

δηλονότι. --- 4. Θρίωξε] εἰς τὸ ̓ Θριάσιον πεδίον" ὡς ̓᾿4ϑήναζξε. -- 
5. Ῥ' Παυσανίου] τοῦ Πλαταιᾶσι. (Δὐγ. --- 7. ᾿ἀπεχώρησαν ἐπὶ οἴ-. 
Χ0Ή] μετὰ τὸ ὑποτάξαι τὰ Μέγαρα. -- 9. Ὁμολογίᾳ κατεστήσαντο) 
ἀτάραχον, εἰρηνικὴν ἐποίησαν. - 10. “Εστιαιᾶς] ἱἙατίαια πόλις Εἰὐ.- 
βοίας, ἥτις νῦν ᾿διρεὸς καλεῖται. 

ριδ΄. 18. Τοὺς ξυμμάχους] τῶν Μαπεδαιμονίων. --- --- 

μοι, ἴῃ ΟΥ̓. ἴδηι ἥν πῃ Ἐς, δπιθα- 
ἐαῖ. 

Μεγαρῆς. Τὰ Ῥαϊ. ΒΟ6ΚΚ. Ετ- 
ἴδυι Η, νεὶ οἷς νῈὶ “εγαρῆς, 5Ξεἀ 

εἰς βιιρτὰ βουῖρέ, 14. 1 1. Ρ..221, 

4. Τῆς ᾿Δττικῆς. Ο. ρῥταοῆρὶε 
ἐκ, 568 ὁγδ5, 8]. τϑῃ, 

Ἐλευσῖνα. Οτ. ᾿Ἐλευσίναν. 
Θρίωξε. ῬΑ]. ἃ τ 6ο.πι8ῃ. Θρεώξε. 

Εἰ 5'ο ϑΊΘΡΗ. Βγ:.- ΟΕ. Η, 21. 
ἩἩγουμένου. Β. ἡγουμένων. 
Προελϑόντες. Αμρ. ΟἹ, Τὸ προς- 

ελϑόντες. δὶς. οἴϊδιυ ἱπ (655. 
δουρί πι ζιιῖ556 νἹἀθέυν,,. Ὡδπὶ 
Θὐαϑῖιπι δϑὲ δ] αι 1πΐου Ὁ οἱ δ. 

8. Καὶ ᾿4ϑηναῖοι --- ἔσχον. 
»» ΠΙΟ Υ5, Η6]. ,Ῥ. 845... ΌΚ, 
Μοξαυ, καὶ οἱ ̓ άϑην. 

ὋὉμολογίᾳ. ῬΑ]. ὁμολογίᾳ. Ἐπ 

χυοα ποπ ἀξπιιο δαποίβἑηλιβ,. 

Κατεστήσαντο. Οἰχ, παρεστή- 

σαντο, υϊ ΑἸ σα θρ6. Ὠΐοι. κα- 
τέστησαν. υδαῖαμι, απδηαιιαπι 
πος 56ηϑιι τ. 551 Π}1Π|.) ΟΟμ ἢ γ- 
πιαηὶξ ῬΗΣΟΟΠΟΥΣ νοῦρα ἴπ ποίΐς 
Ῥτοϊαίδ. 
Ἑστιαιᾶς. Απΐο ΘΟ Ή16}.. Ἔστι- 

αἷας. ϑίπιι}6 ντξλαχη απ Ηὲς 51]8-- 
ἔπη ΟαΡ. 105. Θὲ 107. Πίομ. ΗΔ]. 
οἰπὶ 4115 βουριοΥῖριιβ Ἑστιαιεῖς, 
χαΐητι5 Αἰτῖοθ, Ααἀά, Ι, 2. Ρ. 267. 
54. Βορ. (6.) Ἑστιέας. 
“Εξοιπκίσοντες. ΟἹ. Τιδατ. ἐξοι- 

κήσαντες, Ἐ᾿ ἐξοικείσαντες, 
Αὐτοί. α. αὐτόν. (9) 

ΟΔρ. ΟΧΥΡ, Οὐ δπῖθ πολλῷ 
ἄθεβὶ Μοβαι, Αὐ. ΟἾγ. τὰ, 

Τριακοντούτεις. ., Αϑτοβοιπξ 
δϊά. οἐ ΕἸγΠ10]. Με ἴα τρεακον- 
τούτης.““ ὙΥ Α58. Τάρηι ῬμοΙ,5. 

. Η. τριακοντοῦτις. 
οἷς 4101 ὠμολόγησαν Θχμΐρει,.. Νίσαιαν. Ῥα]. Ψισαίαν. γ1ὰ. 

δα οΔΡ. 105. 
Καὶ Πηγὰς, καὶ Τροιζῆνα, καὶ. 



Τά ΜΕΤΑΞῚ ΤΩΝ ΜΗΖ. Κ΄ ΤὨΝ ΠΕΔΟ Π Κ, οιξ. 859 

Πηγὰς, καὶ Τροιξῆνα; 'καὶ ̓ Ἀχαΐαν": ταῦτα γὰρ εἰχὸν 
᾿ἀϑηναῖοι Πελοποννησίων. ᾿ : "Ὁ 

τς, Ἕχτῳ δὲ ἔτει Σαμίοις καὶ Μιλησίοις πόλεμος Ὃι. 
᾿ 

᾿ ζ, 

ἐγένετο περὶ Πριήνης" καὶ οἵ Μιλήσιοι ἐλασσούμενοι τῷ τὶ Χο. 
δπολέμῳ, παρ ᾿ϑηνάίους ἐλθόντες, κατεβόων τῶν Σα- υκ΄. 

μίων. ξυνεπελαμβάνοντο δὲ καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς Σάμου ἄν- 
ὃρες ἰδιῶται, νεωτερίσαι βουλόμενοι τὴν πολιτείαν. 8. 
πλεύσαντες οὖν ᾿4ϑηναῖοι ἐς Σάμον Ῥαυσὶ τεσσαρίκον- 
τὰ, δημοχρατίαν κατέστησαν, καὶ ὁμήρους ἔλαβον τῶν 

τ0 Σαμίων πεντήκοντα μὲν παῖδας, ἴσους δὲ ἄνδρας, καὶ 
τ} κατέϑεντο ἐς Δῆωνον, καὶ φρουρὰν ἐγκαταλιπόντες ἄνε- 

χώρησαν. 4. τῶν. δὲ Σαμίων --Ξ ἦσαν γάρ τινες οἱ οὐχ 
ὑπέμενον, ἀλλ᾽ ἔφυγον: ἐς τὴν ἤπειρον --- ξυνϑέμενοι 
τῶν ἐν τῇ πόλει τοῖς δυνατωτάτοις καὶ Πισσούϑνῃ τῷ 

16 Ὑστάσπου ξυμμαχίαν, ὃς εἶχε Σάρδεις τότε, ἐπικού- 

λ 

ρους τε ξυλλέξαντες ἐς ἑπταχοσίους, διέβησαν ὑπὸ νύχτα 

8. Ἕκτῳ δὲ ἔτει] μετὰ τὰς τριακοντούτεις δηλονότι σπανδάς. (Κασά. 
Αὐγ. Βασ.) --- 4. Περὶ Πριήνης πλησίον. γὰρ ἦν τῆς Μιλήτου; 
καὶ ἐζήτουν «αὐτὴν ἔχειν οἱ Ιιλήφιοι. --- 6. Ξυνεπελαμβάνοντο) 
ἐβοήϑουν τοῖς Πηιλησίοις. --- 7. Νεωτερίσαν βουλόμενοι] ϑέλοντες 
καινοτομῆσαι τὴν πολιτείαν, δημοκρατίαν ποιήσαντες. --- 11. Ἐς 
«Δῆμνον) ἡ γὰρ ΛΔῆμνος ὑπήκοος ἦν τῶν ᾿Αϑηναίων. --- ᾿Εγκαταλι- 
πόντες} εἰς τὴν. Σάμον. -- 12. Οἱ οὐχ ὑπέμειναν] τὴν δημοκρα- 
τίαν. --- 18. Ξυνϑέμενοι ---Ἴ συμφωνήσαντες τοῖς μὴ θέλουσι δη- 

πρατεῖν. --- 14, Τοῖς δυνατωτάτοις) τῶν Σαμίων δηλονότι, --- 
15. Σάρδεις] Σάρδεις μὲν ἐπὶ τῆς πόλεως, Σάρδις δὲ οἱ πολῖται. -- 
16.. “ιέβησαν ὑπὸ νύχτα] ἤγουν, λαϑόντες νυχτὸς δἰρῆλθον. (Δ. 4ὖγ.) 

» 

ἈΈΡΙ ἃ “Ὁ μον. ,..15.. 

᾿ἀχαΐαν. Ἦοος οτάϊηα (455. Ατιρ, 
Ο, Ἐ- Ῥαϊ. 1ε. γι, Η, Ἀερ. (6. 
1)..1, ἔαιγ, Εν, πὶ. Μοβηὰ, Αγ. 
ΟἾν. δη. Ηδδοϊ. Βεκκ. ΟἹ πὶ 
καὶ ̓ άχαΐαν, καὶ Πηγὰς, καὶ Τροι- 
ξῆνα, Ῥυαδἴεγθα Τροίζηνα (οιιπι 
ὅσο. ἴπ ΡΥ.) (855. Ατιρ. ΟἹ, ΟΥ. 
ΟἿ ΙΝ, 21. 45. 118. 868 Τροιξζήν 
ρΡΡὲδ ἽΧΟμοΡΠοηιὶ, Ιϑοογαῖὶ, 
1)1οά,., ϑιγα}.., Ῥαιβαμ., ϑῖθρῃ. 
Β;γ2., 41]. ᾿ἡχαΐαν τι. Ξοτιοὶι ᾽Ζ- 
χαιΐαν, Ῥαὶ. ᾿Αχαίαν. , 
. ᾿Αϑηναῖοι. αγ. οἱ ῥΆβηξε : 

9. Ξυνεπελαμβάνοντο. [ διιγ, 
" Ὑμα Μοσίε, τὰ. Αγ, Οἱ, 
ξυνεπελάβοντο, ἴπ πὶ. ἰδπιθη να]ς. 
βουρέ, δὰ χππᾶτρ, δαποῖ. 

.᾿ 

Ῥτο δὸ ὡς, 

4, Ἦσαν γὰρ --- ἤπειρον. δεο 
χιΐα ποι 1 αϑΐϑιι ΘΠ οἰτιπ ρᾶσγθη- 
1 6ϑῖμ, 1ἰπ60}}5 ἀϊϑθιϊηχίπι5. Οἵ, 
Ι. τ. Ρ. 118. 

ὝὙπέμενον 6 (885, Αὐρ, Ο. Ἐ᾿ 
Ῥαᾳ]. 1. αὶ, συ. Β6εκκ, ἴω Η. 1. 
ὑπέμεινον. Ο. ὑπέμιναν. ΟἸ πε 
ὑπέμειναν, εἴ ἰϊα Ηαδοῖ. 

Σάρδεις. Ο. Σάρδις. Αἱ να. 
8606: “Ὁ. 

Ἐς δηΐθ ἑπταχοσίους ἴῃ εξ. 
(6) Η. σϑοθηξ, πῖαη. δαάϊειπι, 
ἴῃ Ἅαι. 1ε. στ. ἐεεβῖ, ΤῈ θ δ. 

“γχὸ νύκτα. Κορ. (6.) ὑπὸ τὴν 
νύκτα. Αἱ νἱὰ, ΥἹΙ, 22. 

΄ 
πε. 

{ἐ 

! 
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ἐς τὴν Σάμον.  ὅ. καὶ πρῶτον μὲν τῷ δήμῳ ἐπανέστη- 
όαν, καὶ ἐκράτησαν τῶν πλείστων ἔπειτα τοὺς ὁμήρους 
κλέψαντες ιἔκ “Αήμνου τοὺς αὐτῶν, ἀπέστησαν, καὶ τοὺς 
φρουροὺς τοὺς ᾿ἀϑηναίων, “καὶ τοὺς ἄρχοντας, οἱ ἦσαν 

παρὰ σφίσιν, ἐξέδοσαν Πιασούϑνῃ, ἐπί τε Μίλητον εὐ- ὅ 

ϑὺς παρεσχευάξζοντο στρατεύειν. ξυναπέστησαν δὲ αὐτοῖς 
καὶ Βυξζαντιοι. 

(Μετὰ ναυμαχίαν τὴν πρὸς. Τραγίᾳ' Σάμου πολιορχία.) 

ρις΄. ᾿Αϑηναῖοι δὲ ὡς ἤσϑοντο, πλεύσαντες ναυσὶν 

ἑξήκοντα ἐπὶ Σάμου, ταῖς μὲν ἑκκαίδεκα τῶν νεῶν οὐκ᾿ 
ἐχρήσαντο" (ἔτυχον γὰρ αἱ μὲν ἐπὶ Καρίας ἐς προσκο- 10 
πὴν τῶν Φοινισσῶν νεῶν οἰχόμεναι, αἵ δ᾽ ἐπὶ “Χίου καὶ 
«Μέσβου, περιαγγέλλουσαν βοηϑεῖν ") τεσσαράκοντα δὲ ναυ- 
σὶ καὶ τἐόσόσαροι, Περικλέους δεκάτου αὐτοῦ στρατηγοῦν- 
τος, ἐναυμάχησαν πρὸς Τραγίᾳ τῇ νήσῳ Σαμίων ναυ- 

1. Τῷ δήμῳ] τῶν Σαμίων. --- 2. Τῶν πλείστων } δημοτῶν. - 
: ὅ ᾿ἀπέστησαν]. τῶν ᾿Αϑηναίων δηλονότι. --- 6, ΤΙαρεσκευάξοντο 
στρατεύειν) μετ᾽ αὐτοῦ. (λ. Α4γ.) ) 

9. Ἐπὶ Σάμου] ᾿Δττιχλὸν τὸ ἐπὶ Σάμου. - Οὐκ ἐχρή- 
(λ. 4ὺγ.) -- 

Θεξῖ. 
σαντο) κατὰ τῆς Σάμου. 11, Τῶν Φοινισσῶν νεῶν] 
ἤκουον γὰρ ὅτι Φοίνικες κατ᾽ αὐτῶν ἔρχονται. --- 14, ἐἶξρε Ἰφαγίᾳ αὔ- 

Ῥ. ἈΚλέψαντες. ὕϑδπι. Τιδιτ, 
ψ᾿ημά. ΑΥὐς Οπτ. Π δ. πλᾶΥ δ. ΘΊΘΡΉ., 

Ἰογίαϑβ515 οἰΐϑιι Ὁ. Ε᾿. ἐκκλέψαν: 
τες. ,,) Βδβιλιο Νοβένγο ἐκχλέψαν- 
τες, αοὼ Ὠϊοάοτιις 1. ΧΙ. ρ, 
405.» “] ἢ. 1. δῃῖθ οοι]οβ5 Π8- 
Ῥυ, 118 βου ρβὶι, οἱ ΡΙΐ. ἴηι Ρε- 
Υ]0]6 Ρ- θαι. ἐκκλέψαντος αὖ- 
τοῖς τοὺς ὁμήρους Πισσύϑνου." 
ΟΟΥΓΡ. Νοβ π8 Βἴο αι! θη} 8} 
ορίϊπηοτιπι ΠΙΡΥΟΥΠΙΗ βογίρίητα 
181] ν]Π]οϑὶ ἴῃ 56 οοη τ πθηΐε γ6- 
οοϑάθυθ διι51 βιιτιβ.) ἴπ 40 πο- 
Ῥϊβοιιπι σοημβθηΐ Βεκκ, 

Αὐτῶν (655. Ατιρ. ῬΑ]. Βερ. 
Οτ. συ. Ο'"νυ. νϑῖι. εἀὰ. Βδβοθα- 
τἴοτος οὐά, αὑτῶν 

Τοὺς φρουροὺς τοὺς 4ϑηναίων. 
1ἴὰα (85-. Απρ. ΑΕ ΤΣ 

Ψυρο τοὺς φρο. τῶν ᾿49., χοὰ 
«Ῥυίπλιϑ. ἀθϑοχῖ ΒΘΕΚ. ΟἿ. ποῖ. 
8 Ἵ, 1ο8- 

᾿Εξέδοσαν. Τικυγ, ἐξεδόϑησαν. 
ΠΙαρεσκευάζοντο. Ο. παρεσκευά- 

σαντο. Ἐ.. ἐσχευάξοντο.. 
Στρατεῦειν. Ὅτι. Ε. τὰς Ατ. 

ΟἾγ. 1) 8}. ἸΆΔΥΡ. δέδρῃ. μετ᾽. αὖ- 
τοῦ στρατεύειν. νίμα. 1 αιγ. μετ᾽ 
αὐτοὺς στρ. 

Βυζάντιοι. Β. Βιζαντιοι.. 

ἀρ. ΟΧΥΙ. Σάμου. Τιις. τὸ- 
τπθτα Σάμον. 

Προσκοπήν. δ αῖ, προκοπήν. 
Τάδηα οἰιηχ 1ῦ, ποχ οὐα. καὶ “4έ- 
σβου. . 
περ οἰ οϑδς ἃ; Νελδνγνε! 

λοῦσαι. ΟΥ. παραγγέλλουσαι. 
Ζεκάτου αὐτοῦ. Ῥοϑίογλιιβ ΟἿ. 

ῬΑ]. Γι διιγ., 1816. ὙΊα. ο. 46. 61. 
εἰς. 

Τραγίῳᾳ. Βι65. (6.) στρατιᾷ, εὲ 
Υ66. Ὠ18Πι πο Υ γΘΥ8. Τραγίᾳ. ουν. 
Στραγίᾳ. Μαϊς. Ν]1ά.1. 3.}. 465. 

Σαμίων οτα. Ἐ,, 
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-σὶν ἑβδομήκοντα, ὧν. ἦσαν αἱ εἴκοσι στρατιώτιδες᾽ (ἔτυ- 
ᾧον δὲ αἵ πᾶσαν ἀπὸ Μιλήτου πλέουσαι") καὶ ἐνίκων 

᾿ἀϑηναῖοι. 4. ὕστερον δὲ αὐτοῖς ἐβοήϑησαν ἐκ τῶν ᾽4ϑη- 

νῶν νῆες τεσσαράκοντα, καὶ Χίων καὶ Λεσβίων πέντε 
δικαὶ εἴκοσι, καὶ ἀποβάντες, καὶ κρατοῦντες τῷ πεζῷ, 
ἐπολιόρκουν τρισὶ. τείχεσι τὴν πόλιν, καὶ ἐκ θαλάσσης 
ἅμα. 8. Περικλῆς. δὲ, λαβὼν ἑξήκοντα ναῦς ἀπὸ τῶν 
ἐφορμουσῶν, ᾧχετο. κατὰ τάχος ἐπὶ Καύνου καὶ Κα- 
ίας, ἐραγγελϑέντων ὅτι Φοίνισσαι νῆες ἐπὶ αὐτοὺς πλέου- 

10 σιν, ᾧχετο γὰρ. καὶ ἐκ τῆς Σάμου πέντε ναυσὶ Στησὰ 
γόρας καὶ ἄλλοι ἐπὶ τὰς Φοινίσσας. ' 

οὐ, τὰ ΟΣάμου ἅλωσις.) 

εν ἰριξν. Ἐν τούτῳ δὲ οἵ Σάμιοι ἐξαπιναίως ἔχπλουν 
ποιησάμενοι, ἀφράκτῳ τῷ στρατοπέδῳ ἐπιπεσόντες, τὰς 

ὙΠ ΑΆ, Ἐππὸ 

τη κεῖται πλησίον Σάμου. --- 1, ων] τῶν Σαμίων. (λ. 4ὖγ.) --- Στρα- 
τιώτιδες] στρατιώτας ἄγουσαι, τοὺς μέλλοντας πεζομαχεῖν" ἃς καὶ ἱπ-- 
παγωγοὺς καλεῖ. --- 8. Αὐτοῖς) τοῖς ᾿Αϑηναίοις. (λ. 4ὐγ.) --- 6. Τρισὶ 
τείχεσι] τουτέστι τρισὶ ᾿τειχίσμασι. --- 7. Τῶν. ἐφορμουσῶν τῶν 
πολιορκουσῶν τὴν Σάμον, [τῶν εἰς ἐπίϑεσιν οὐσῶν. (λ. 40γ.}} --τ 
9: Ἐπ᾿ αὐτούς] κατ᾽ αὐτῶν, τῶν ᾿Αϑηναίων. (λ. 407.) --- 10. Στη- 
σαγύραθ)] ὅτε Στησαγόρας Σάμιος ἣν. τ 

: Ἔτυχον. δέ. Οὐ. Τ. ἔτυχον γάρ. 5ἴπι1115 νἹ ἀθέων, δα Ῥυϊπειπι Ὁ 
τϑέδιΐπν αὐ οπν 6... Μοβαι, ᾿ΟἾγ.. αἱΐο βαρ] οδίίοηίβ σαῖιβα ἴῃ ΠΗ ὦ 
ΠΣ ΣΡ ὧν! Ὅξο ἐκ Ἰα βοιίρία, ἀείμάς ἴὰ Ἰαχίυπι νθ- 
κεν ππαγᾷ. ἀδι ἡγοδ; τ, ΠΪ556) 48π| 8 ΤΗπογἀϊάθ ργο- 
ΕΣ ἃ ἀντές. Αὐάυπὲ νυϊρο ἐς 1ξοῖα δξξθ. Τά χιθ 60 πηϑρὶς τηΐδὶ 
τὴν γῆν, 4186 νὲτθδ' ἀδβιιηΐ Ῥεγξυδάθο; φιιοὰ 6 ἴῃ Ὅ85. ἴπ- 
55. Δψρ. 6]. Ο.Ψ Ἐς, Ρ51: 1|. αι. ΩΝ ΨΟΥΘΕ5. ΡΓῸ 568 110 116 δἀ- 

Βες. (6.) Θτ. Ηδδοῖς. Βεκκ. 1α δορά βυμΐ, εἰς τὴν γῆν δηλον- 
Βιερ. (6Θ.) ἀείπαςο τπυϑη, τεὸν δά- δέ. Γάθηη βοπο ἀδ νοῦ. τάγματε 
βογίρίδ. ,.,),, Χοπορῃ. Η8]1}..1.. πε- Ροξὶ πεξῷ ἴῃ θοθπὶ ( 855." Ὀ0Κ. 
ριπλεύσας ἀπέβη ἐς τὴν γῆν. Αι- ῬΘΥΒῚΣ επίπι (455, καὶ κρατοῦντ 
δ ἴω Ὑμιογα, 11,66... γνΑ58, τὲς τῷ πεξῷ τάγματι. ; 
οὐ θαιΐδ γθοῖθ ἀϊοίειιν ἀποβᾶντες.Ὁ 8. Ἐπ᾿ αὐτούς. 6. (9) καὶ ἐπ’. 
ἔς τὴν γῆν. ϑεὰ πο πιΐμιι8 τε- αὐτούς. ΟΥ, ἐς αὐτούς. 
οἱδ ἀποβάντες 5ο]ιηι, τιῖ βιιρτὰ Καί διὶθ ἐς τῆρ Σάμου ἀδεδι 
680. 5. δὲ ΥΙ, 52. ἴῃ ποῖ, Ὑ7858, Ι, Ἐ. ΑΥ̓͂, ΟἾγ, Τηβιιροῦ 1. ἐς ργὸ 

εἷς Ηοππεγ, Οα, ζ΄, 545. εἴ ἐκ, 564 μοο ἴῃ τπᾶγρ. 6]. Ὠλδπ. 
1πιοίδῃ, βαθρ βϑί πιεΐη Μετ. Ἡϊβίου. Στησαγόρας. ΟΥ. Στασηγόρας- 

ὉΘΕδΊσδ πιο ἀὁ εἰαπι ἀπόβασις ΟΡ. ΟΧΥΤΙ, ᾿Ἐξαπιναίως. 1. 
τῆς γῆς νεὶ ἐς τὴν γῆν εἰ ἀπόβα- ἶ 3 ναα, 
σὶς 5οίπι ἀἰοίτιιτ. [6ητ απιπὶ ἐξαπινέως, 56 αε 5. ε 684, πχᾶῃ. 
γεγθ8 1114 ἐς τὴν γῆν Ηἷο 4 Ρο-  'ἘΕπιπεσόντες. Β65. (3) ἐπειςπε- 
π86 ποίδθ 155. αυβίῃξ, τα νεσο- σόντες. ; 

Ρ᾿ 
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τε προφυλακίδας ναῦς διέφϑειραν, καὶ ναυμαχοῦντες τὰς 

ἀνταναγομένας ἐνίκησαν, καὶ τῆς ϑαλάσσης τῆς καϑ' ξαῦξ 
τοὺς ἐκράτησαν ἡμέρας περὶ τέσσαρας καὶ δέκα, καὶ ἐςε- 

κομίσαντο καὶ ἐξεκομίσαντο ἃ ἐβούλοντο. 2. ἐλθόντος 

δὲ Περικλέους, πάλιν ταῖς ναυσὶ κατεκλήσϑησαν. καὶ ἔκ 
τῶν ᾿ϑηνῶν ὕστερον προςεβοήϑησαν τεσδαϑόκοντα μὲν 
αἵ μετὰ Θουχυδίδου καὶ “ἄγνωνος καὶ Φορμίωνος νῆςς, 
εἴχοσι δὲ αἵ μετὰ Τληπολέμου καὶ ᾿Αντιχλέους" ἐκ δὲ 
Χίου καὶ “έσβου τριάκοντα. 8. καὶ ναυμαχίαν μέν τινὰ 
βραχεῖαν ἐποιήσαντο οἵ Σάμιοι" ἀδύνατοι δὲ ὄντες ἀν- 10 
τισχεῖν, ἐξεπολιορκήϑησαν ἐνάτῳ μηνὶ, καὶ προςεχώρη- 
σαν ὁμολογίᾳ, τεῖχός τε καϑελύντες, καὶ ὁμήρους δόν- 
τες, καὶ ναῦς παραδόντες, παὶ χρήματα τὰ ἀναλωϑέντα 
κατὰ χρόνους ταξάμενοι ἀποδοῦναι. ξυνέβησαν δὲ καὶ 

“Βυζάντιοι, ὥςπερ καὶ πρότερον ὑπήκοοι εἶναι. 15 

ριζ. 1. Προφυλακίδας] τὰς πρὸ τῶν ἄλλων ὁρμούσας, --Φ 
5. Κατεκλείσϑησαν) οἷον τειχήρεις ἐγένοντο. --- 7. Θουκυδίδου] ἕτερός 
τις Θουκυδίδης, οὐχὶ ὃ συγγραφεύς. -- 11. Προςεχώρησαν ὅμολο- 
γίᾳ] τοῖς ᾿4ϑηναίοις. --- 14. Κατὰ χρόνους] οὐδὲ γὰρ εὐπόρουν 
ἄϑροον ἐπμτῖσαι τὸ πᾶν. --- Ταξάμενοι) ὁρίσαντες. --- 14. Ξυνέβη-: 
σαν] συνεφώνησαν. --- 15. Καὶ πρότερον) ἦσαν δηλονότι." 

᾿δνταναγομένας. ΟΕ]. ΜΝ αὲ. Τί, 
Βαϑ. οοα, ἀνταγομένας. ἴῃ Απρ. 
τήϑη, χθο, Ἰπίογ ἃ δὲ γ βουρίιμπι 

νὰ Ολε5. ἀνταγοαγομένας. 
Τέσσαρας καὶ δέκα. τὰ (855. 

Ατπιρ. ΟἹ]. ῬΑ], 1τ, αι, Η. Ἀθρ. 
(6.) Οτ. 1. Αὺὐν Ομγ, Τὰ. Ηδϑβοκ. 
Ῥγὸ ν]σ. τεσσαρεςπαίδεκα. Ὑ1α, 
1. 1. Ρ. 471. 

2, Κατελλήσϑησαν. ϑῖς 5οΥ]ρδ1- 
ταῖ5 ΡΥῸ πατεκλείσϑησαν. ῬαΪ. ἃ 
ῬΓΤ.πι. κατεκλίσϑησαν. [Δ0Υ. κα- 
τεκλήσϑησαν. ΝΊα. 1, 1. Ρ. 215. 
᾿ϑηνῶν. Ὦδη. ᾿4ϑηναίων. 1ἴαὰ 

Οἰΐατη [., 56 θὲ ἴῃ πιᾶΥρ. δ], 
ταδν. ᾿ϑηνῶν, ᾿ 

Τεσσαράκοντα μέν. Ῥοδίογιβ 
οι, Αὐ. Οἢγ. 1). 
“Ἄγνωνος. ΠρηδβίδηοΥ ΡΟΥ βρῖ- 

Υἰταπι δηθῖι ἴπ οππθι5 Ττ- 
οὐαϊάϊβ Ἰοσὶ5 “δἴχιιθ οἰΐδια Ὀ]οά, 
ΧΙ, 46, Ξουριίαγ. ΒΟΚΚοσ, ἰὰ- 
ΘΠ ΠΠΡΘΥ ἄβραγιιπὶ ἱπΥεχιΐ, 

τθπι ΟΡ νοσαθ]ΐ οτἱρίποπι 80. 
ἁγνός 56οιυτὶ. βαππιιβ, Οὗ, Ηάρτο- 
ὩΣ ΟΝ ΠΟΤΊΘΠ Ο, 91... «ὃ. 

Αἱ μετὰ Τληπολέμου. .42, οπι, 
Τιαῦὰχ, Ἐ,. ΑΥὐς ΟἾχ, δ, [πὶ Ῥα]. 
Στληπολέμου. ἀρ δ 

8. ᾿Εξεπολιορκήϑησαν. ἴῃ Ο, 
5} Ρα 3 5. ν. : 

᾿Ἔνάτῳ.: Ῥέο ἐννάτῳ ἵτπτα ἴΐα 
δουϊθαηΐ 455. Αἰιρ. ΡᾺ], ν ἵ. 1, 

ΒΟΚΚ, Ετίδιι 1 Η, δἰτθσιιπι νὶ 5. 
ν. 7)» Ἔνατος δοΥθοπάιιπι νο16-- 
Βαηΐ πη] νεΐογαπι, ἀ8 αὰο νἱὰ, 
Ἐπιδίαίῃ, δά Ηοπι. 1]. β΄. Ρ. 225. 
διυιϊάδ5 φιισάιιθ, ἔψατος καὶ ἐνά- 
τη δι᾿ ἑνός. Ν]ά. εξ Ελγπιο]. Μ. 
ἴῃ ἐννέα.“ ὨΚ, ΟἿ. βιιργὰ ο. 46. 
ΟἸΙ τις οδῦ ππόμθσο Βιεΐπι, ἴῃ 
Οτ. πιᾶχ. 
Χρήματα τὰ ἀναλωϑέντα. Ατ- 

ἐἰσι!απι ἱσπογδαηὶ θα]. Ε,. 
Κατὰ χρόνους ταξάμενοι. αι: 

Ε.. Μοβξᾳὰ. Ατ. Οἴχ. θδῃι ταξάμ. 

, 
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᾿( ακεδαιμονίοις πολὺν. χρόνον ἡσυχάσασιν ἡ δύναμις τῶν ᾿ϑη- 

ἘΝ 
ρέῃ, ὁ δοκεῖ χαϑαιρητέα εἶναι.) 

. θιή. “Μετὰ ταῦτα δὲ ἤδη γίγνεται οὐ πολλοῖς ἕτε.- ἀπ Ὧν 
. σιν" “ὕστερον τὰ προειρημένα, τά τε Κερκυραϊχὰ, καὶ πκυτ δῆς Ὡϑὸ 
. Ποτιδαιατικὰ, καὶ ὅσα πρόφασις τοῦδὲ τοῦ πολέμου κα- Χφυλε΄. 
τέστη. 2. ταῦτα. δὲ ξύμπαντα ὕσα ἔπραξαν οἱ Ἕλληνες 

ὅπρός τε ἀλλήλους καὶ τὸν βάρβαρον, ἐγένετο͵ ἐν ἔτεσι ἀπ᾿ Ὄ). 
πεντήκοντα μάλιστα, μεταξὺ τῆς. Ξέρξου ἀναχωρήσεως δ΄. δε 

καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦδε τοῦ πολέμου" ἐν οἷς ᾿4ϑηναῖοι τήν Χρ. υπ΄. 

, τὲ ἀρχὴν ἐγχκρατεστέραν κατεστήσαντο, καὶ αὐτοὶ ἐπὶ μέ-’ 
γα ἐχώρησαν δυνάμεως" 
10νοι, οὔτε ἐκώλυον, εἶ μὴ ἐπὶ βραχὺ, ἡσύχαξόν τε τὸ 

πλέον τοῦ χρόνου, ὄντες μὲν καὶ πρὸ τοῦ μὴ ταχεῖς᾽ ἐέ- 
ναν ἐς τοὺς πολέμους, εἰ μὴ ἀναγκάζοιντο, τὸ δὲ τι καὶ 

ριη. Οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον τῷ τεσσαρεςκαιδεκάτῳ ἔτει 
τῶν σπονδῶν. --- ξ. Καὶ ὅσα πρόφασις] [αἰτία, ἤγουν (λ. 40γ. 
τὸ Κυλώνειον ἄγος καὶ τὰ Παυσανίου. 
τοῦ Πελοποννησιακοῦ, τοῦ προκειμένου. (λ 4ὐγ. ) πα 6. Τῆς τε 
Ξέρξου ἀναχωρήσεως] ἀναμεταξὺ δηλονότι. --- 7. Ἔν οἷς] ἔτεσιν: --- 
8. ᾿Ἔγκρατεστέι αν) ἐσχυροτέραν. -- Ἐπὶ μέγα ἐχώρησαν δυνάμεως] 

μέχρι 
Ολ. πξ. 

οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι αἰσϑόμε: ἔτ. α΄. 
πρὸ 78 

-- Τοῦδε τοῦ πῆ. ΄ 

. ἐδυνήϑησαν τὰ μεγάλα. --- 12. Εἰ μὴ ἀναγκάζοιντο) εἰ μὴ ἐξ ἀ ἀνάγ- : 
"Ὡς πνηϑεῖεν. -- Τὸ δέ τι] κατά τι. ς. 

κατὰ χορ. πη 6. κατὰ κατὰ χρ. ταξ., 
βϑὰ ρυῖιις κατά οἰπὶ βδῖσπο αι ὶ- 
εἶ ἐν: 

ἀπο ἢ Ρ- ὌΧΥΠΙ. Μετὰ: ταῦτα δέ. 
6.) Η. γι, μετὰ δὲ ταῦτα.. 

ΞᾺ ̓δαίιιπι Βαβοῖ Ὠΐοη., αὶ 16- 
φοϑ μετὰ ταῦτα δὲ --- τόνδε τὸν 
π όλεμον ̓Ῥγοξοσε Ρ. 854. 
πρὸ πολλοῖς. Ο. ἐν εὐ ἱ 

ασις τοῦδε. Οποὰ νιΐρσο 
ἐπρδ ον ἄπο σἰλονδεης ἔμεν 

ΠΣ. μεταξύ, οἰιπὶ (455. Απρ. ΟἹ. 
), ῬΑ]. 1τ. Καῖ. Ἡ, μορ. «6. ἢ 

εοᾶ. Βα5, Οτ. 1. 1νατ, Ὑημα, πα, 
Ατ, ΟὨγ. Θαη. Πίομῃ. 411. Ηδδοκ. 
ΒΘΙΚ, οπιϊοήπιιις, Τὐηᾶανιὶ πὰ 
Ἰδοισ]θ. (5 Ρ101], οὐἱΐ, Ρ. 2.) ἴα- 
κὸν ἐρὶ οἷν ἢ ΞΖ). » δᾺ 

2. ᾿ἀλλήλους. Τϑη. ἄλλους. “ 
Καὶ τόν. Ῥίοη. καὶ πρὸς τόν. 
Τῆς Ξέρξου. Ψυϊδο τῆς τε ΚΞ, 

56 τε οὔ". (455. Αἴιρ. ΡᾺ]. ΟἹ. 
Ο. Ε. Ρα]. 1. γαῖ. Η. Βερ. (6.) 

Η. οοἄ. Βα5. Οτ. Ηδαςοκ. ΒΌκε, 
. ἈΑβηοβοῖξ ἰαπιοα Ὠΐοη. 

᾿ἀϑηναῖοι. Ταῦτ. Ἐν πα, ᾿ΑΧ, 
Οἴγ. ᾿ίοη, οἱ ᾿'άϑην. 
᾿Εγκρατεστέραν. [Ὁ ἐγκρατε- 

στάτην. ᾿ 

Ἐπὶ μέγα. Ἐπί ἡἀῤδο οτῖ. (885. 
ΕΟ. [πα. εἰ Κυίίρ, 1.1. 6 86. 
Οὔτε. ΟΥ. οὐδέ. 
Ἡσύχαξόν τε. Τὰ ΐομ, ναϊθο 

ἡσυχάξοντες βἷῃθ τε, 568 πη οοὐ. 
Βα]. αὐ ἴῃ Τπιιογά. τθχ γϑοίθ 
ἡσύχαζόν τε. 
Τὸ πλέον. Απρ. ΗΝ ΑΥ- 
ΟἸγ. τὸν πλέον... .. 

᾿ Ἐὲὶλ μὴ ἀναγκάζοιντο. ΤΠ δᾺγ, Ἐ- 
γιὰ, Μοβαιι. Αὐ, ΟἾγ, ἣν μὴ 
ἄνα γκάξζωνται. ἬΝν εἴϊαπι Ὀδη. οἵ 
ἀναγκάζωνται τι. 

Τι. 1. τοι, 5684 πιᾶυρ, 4]. τηδη. 
1π ἴοῖα ξογγηι]α οἰπὶ Βιοῖδκ. 

υἱά, 1, 107. 8. 4- 
τι. 
δ᾽] βδθίθαβ, Υἱ 
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πολέμοις οἰκείοις ἐξειργόμενοι" πρὶν δὴ ἣ δύναμις τῶν 
᾿Αϑηναίων σαφῶς ἤρετο, καὶ τῆς ξυμμαχίας αὐτῶν ἥπτον- 
το. τότε δὲ οὐχέτι ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο, ἀλλ᾽ ἐπιχειρη- 
τέα ἐδόκει εἶναι πάσῃ προϑυμίᾳ, καὶ καθαιρετέα ἡ ἰσχὺς, 
ἣν δυνῶνται, ἀραμένοις τόνδε τὸν πόλεμον. 8. αὐτοῖς ὅ 

εὲν οὖν τοῖς “ακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύσϑαι τε τὰς 

σπονδὰς, καὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους ἀδικεῖν: πέμψαντες δὲ ἐς 
ΖΔελφοὺς, ἐπηρώτων τὸν ϑεὸν, εἰ πολεμοῦσιν ἄμεινον 

ἣ ἔσται. ὃ δὲ ἀνεῖλεν αὐτοῖς, ὡς λέγεται, χατακράτος 
πολεμοῦσι νίκην ἔσεσθαι" καὶ αὐτὸς ἔφη ξυλλήψεσϑαι, 10 
καὶ παραχαλούμενος καὶ ἄχλητος. 

ΕΣ 

ΠΙ, ΔΑ. Οἱ “ακεδαιμόνιοι ψηφίξονται τὸν 
πόλεμον 

ΓᾺ Κοινῇ μετὰ τῶν ξυμμάχων. ρυϑ' τι ρκε. 

ο (8. Ξάνοδος τούτων.) ᾿ 

ριϑ'. ΑΎΘΙΣΙ δὲ τοὺς ξυμμάχους παριικαλέσαντες, 
ὁ ἅς, ψῆφον ἐβούλοντο ἐπαγαγεῖν, εἰ χρὴ πολεμξῖγ. καὶ ἐλ: 

υλβ. όντων τῶν πρέσβεων ἀπὸ τῆς ξυμμαχίας, καὶ ξυνόδου 
γενομένης, οἵ τε ἄλλοι εἶπον ἃ ἐβούλοννο; κατηγοροῦν- 15 

τες οἵ ὑηρδχος τῶν ᾿Αϑηναίων, καὶ “τὸν πόλεμον ἀξιοῦν- 

Ὄ.. πξ. 

8. Οὐκέτι ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο] ἤγουν, οὐκ ᾿ἠνέσχοντο οἱ “ακε- 
δαιϊμόνιου. (λ. “4“0γ.) - ᾿Επιχειρητέὰ ἢ τοῦ συγγραφέως ἢ λέξις" 
ἐχρὴν γὰρ εἰπεῖν ἐπιχειρητέον.. -- 6. “«Τιέγνωστο) διεψήφιστο. Ν 
“410γ. )--..-.9. Κατὰ κράτος] τὸ" ἑξῆς, κατὰ κράτος νίκην ἔσεσϑαι. 
10. Ἔφη. ̓ξυλλήψεσθαι) αἰνίττεται τὸν μέγαν λοιμόν. ὃ 

ριδϑ΄. , 18. Ψῆφον ἐπαγαγεῖν "ἤγουν κυρῶσαι. --- χρὴ ̓ἀπὸ 
τῆς ̓ ξυμμαχίας) ἀντὶ τοῦ, ἀπὸ τῶν ξυμμάχων. --- --- ᾿ Ἢ 

ΠΠολέμοις. ΑΥ. Π δη. πολεμίοις. 
εὐΚαὶ τῆς ξυμμαχίας. Ὅτ, καὶ 
ξυμμ. ἈΝ 

᾿Εδόκει εἶναι. ΟΥ. 1. εἶναι ἐδό- 
κεῖ, ΘΟΏΙΥΑ τπότεπὶ ΤἩΠΟΥ Ια 5. 
ΩΣ Κτνῦρ. 1. 1. Ρ.. 466, 
“Δραμένοις. Τιλιγ, Μοβσαα, ΑΥ, 

ΟἾτ. δάἀαιιηὶ δέ. , 

8. Οὖν ἀε. ΑΥτ. Οὔτ. ᾿ 
“Μελύσϑαι τε. Τε οπι. Ε΄. ΒΡ. 

(6α.) Η. στ. (ἰμ φιο ἀείπάδ δά- 
ΒΟΥΊΡΙ. γ}. ἘἙ, ΑΥ΄ 

᾿ἀνεῖλεν αὐτοῖς εἴς. πιο τοερὶ- 

οοτα εἰμὶ Μοταὶ, 405. ἴα 
οί, πηοτιεῖ Υ 455. 

᾿Ξυλλήψεσϑαι.. ἐπ τ συλλή: 
ψεσῦε. 

σαρ. ΟΧΙΧ. Ἐυμμάχους. 1 
ΣΡ. Τὸ γα Ἡς ἘΠ ΈΝΗΣ, 
δίθρῃ, δ. Ῥστο να. συμμ. 

Γενέσϑαι. [Ιαὐγ. Ἐ, ΨΙηᾶ, 
Μοϑαιι. ΑΥ., ΟἸιγ, πιᾶτρ. ϑίθρῃ. 
γίγνεσθαι; αἱ ο, 139. 140. μὴ ἂν 
γίγν. πόλεμον. 

Τὸν πόλεμον. Ατιϊοαϊαπι δα αὶ 
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τες γενέσθαι" καὶ οἵ Κορίνϑιοι, δεηϑέντες μὲν χαὶ κατὰ 
πόλεις πρότερον ἑκάστων ἰδίᾳ ὥςτε ψηφίσασϑαι τὸν πό- 
λεμον, δεδιότες περὶ τῇ Ποτιδαίᾳ μὴ προδιαφϑαρῇ, πα- 
ρόντες δὲ καὶ τύτε, καὶ τελευταῖον ἐπελθόντες, ἔλεγον 

5 τοιάδε. 
“ 

τ (Ὁ, Μ“όγος Κορινϑίων. ρπ -- ρκδ΄) 

(ἡ ετὰ βραχὺν ἔπαινον Δακεδαιμονίων ἀπόδειξις ὅτι νῦν γὲ ὃ 
, πόλεμος ἀναγκαῖος ἐστιν ἀνδράσι σώφροσι μὲν, ἀγαϑοῖς δέ.) 

τ ρχ΄. ,ἸΤοὺς μὲν ΔΜακεδαιμονίους, ὦ ἄνδρες ξύμμα- 
ἔχοι, οὐκ ἂν ἔτι αἰτιασαίμεϑα ὡς οὐ καὶ αὐτοὶ ἐψηφι- 
- δμένοι τὸν πόλεμόν εἶσι, καὶ ἡμᾶς ἐς τοῦτο νῦν ξυνή- 

΄γαγουν. χρὴ γὰρ τοὺς ἡγεμόνας, τὰ ἴδια ἐξ ἴσου νέμον- 

10τας, τὰ κοινὰ προσκχοπεῖν, ὥςπερ καὶ ἐν ἄλλοις ἐκ πάν- 

τῶν προτιμῶνται. 2, ἡμῶν δὲ ὅσοι μὲν ᾿4ϑηναίοις ἤδη 
ἐνηλλάγησαν, οὐχὶ διδαχῆς δέονται ὥςτε φυλάξασϑαι αὖ- 
τούς" τοὺς δὲ τὴν μεσόγειαν μᾶλλον καὶ μὴ ἐν πόρῳ 

2. Ψηφίσασϑαι τὸν. πόλεμον] διὰ ψηφοῦ' ἐπικυρῶσαι. -- 8. Μὴ. 
προδιαφϑαρῇ] μὴ πρὸ τοῦ εἰςβαλεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν ᾿Αττικὴν δια-- 

ἐΡθ 7. Οὐ καὶ αὐτοὶ ἐψηφισμένοι - εἰσί) οὐ ψηφίξονται. εξ, 
9. Χρὴ γὰρ τοὺς ἡγεμόνας, -- - 1 οὐ χρὴ; , φησὶν 7γ ἐν τοῖς ἰδιωτιί- 
χοῖς πράγμασι τοὺς ἡγεμονὰς. προέχειν; ἀλλ ἐν τοῖς κοινοῖς. -- 
10. Προσκποπεῖν) προτιμᾷν. --- Ἔκ πάντων] ἀντὶ τοῦ ὑπὲρ πάντας. 
τὸ δὲ ἐϊ οἱς, ἐν προεδρίᾳ καὶ τοῖς τοιούτοις. τ. 5,11. ἜΡΩΣ 
τῶν ϑαλασσίων. --- 19. ᾿Ἐνηλλάγηδαν) ἀντὶ τοῦ συνέμιξαν κα 
᾿ὧμίλ ἐναντίον δέ ἐστι τῷ διηλλάγησαν " διαλλαγῆναι γάρ ἐστε 
τὸ δι αὐτοῦ τοῦ ἐχϑ' ροῦ παραηληϑῆναι καὶ φιληϑῆναι αὐτῷ, ἐναλ- 
λαγῆναι δὲ τὸ ἐλνοι φιλίας εἰς φιλίαν ἄλλου μεταπηδῆσαΐ 
τινος, ἐχθροῦ ὄντος τῷ 

φοβηϑ 
πρώτῳ φίλῳ. -- Φυλάξασϑαι) τουτέ- 

Ἔν πόρῳ] ἐν τῇ παράλῳ. πόρον. καλεῖ τὰ στι ἤναι. --- 18. Ἔν 

ἥμιν, (55. Αυρ, ΟἹ, 6. Ἐ- 
ΓΆΡ Η. Βερ. (6.) οοἁ. 

δ ΙΝ τι. ΑΥ. Οὔγ. 
- πη 80 τ, ΒεΚκ ̓ Ἂ 

Προδιαφϑαρῇ- Ἀδρ. (6.} ΑΥ, 
ον πιδη, Ἠκη. διαφϑα- 
Ὰ Οοά, Β45. προφϑαρῇ. 
Ἔμγον, 1. ἱπὶρθσίθοιο υἱᾶ, 

ποῖ, 

6 δρ. ΟΧχ. Ἔτι οτῇ, ΟἹ. οοἄ, 
Βε5..1. Αὐ. Οὔγ. Πδπ. 

Οὐ καί. Οὐ ἀε. 1. ᾿ 
«Ἡμᾶς. Ἐ.. Μοόκαιι, πὶν Αὐ. ΟΒΥ, 

ὑμ. ΒοἰβιεῖΣ οοηϊοοίατα οἱ καὶ 
ἡμᾶς οὲ ΤῊΪΘΥΕΟὨΙ (Δεῖ, Μοπη. 
τ Π. Τι 2. Ρ. 485:) (καὶ ἤβάᾳ 
Ὡθο ἀ6Ι  οξα Βα Υ, : 
Ὥς περ. ἽΜοΞχα. ΑΥ. ΟἾτ. ΡΟΝ 
Ἔκ πάντων οπι. Τιαὶιγ. 

χ, Ἡμῶν --- ἐνηλλάγησαν. Το. 
Ῥε 797- 
- Τὴν μεσόγειαν. Ὥκπ. τὴν μὲ-- 
σόγαιαν. ντὰ. ποῖ, Πΐοπ. Ρ. 797. 
ἐν τῇ μεσο αίᾳ. 516ΡΉ. οοηϊϊοῖθ- 
Βαϊ κατὰ νι ἢ μεσόγειαν... Αἀά.ποῖς 
Πόρω. 1). 1. Τ5, πόντῳ. 
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κατῳκημένους εἰδέναι χρὴ ὅτι, τοῖς κάτω ἣν μὴ ἀμύ- 
νῶσι, χαλεπωτέραν ἕξουσι τὴν κατακομιδὴν τῶν ὡραίων 
καὶ πάλιν ἀντίληψιν ὧν ἡ ϑάλασσα τῇ ἠπείρῳ δίδωσι" 

καὶ τῶν νῦν λεγομένων μὴ κακοὺς κριτὰς, ὡς μὴ : ἄφοβη- 
κόντων, εἶναι, προρβδέχεσθαι δέ ποτε, εἰ τὰ κάτω πρύοιν- 5 

το, κῶν μέχρι σφῶν τὸ δεινὸν προελϑεῖν, καὶ περὶ αὖ- 
τῶν οὐχ ἤσσον νῦν βουλεύεσθαι. 8. διόπερ καὶ μὴ ὁ- 
κνεῖν δεῖ αὐτοὺς τὸν πόλεμον ἀντ᾽ εἰρήνης μεταλαμβά- 

νειν. ἀνδρῶν γὰρ σωφρόνων μέν ἐστιν, εἰ μὴ ἀδικοῖν- 
το, ἡσυχάζειν" ἀγαϑῶν δὲ, ἀδικουμένους, ἐκ μὲν εἰρή- 10 
γης; ἀρ μι καήνᾳ εὖ ὃὁὲ παρασχὸν, ἐκ πολέμου πάλιν ξυμ- 

βῆναι" καὶ μήτε τῇ κατὰ πόλεμον εὐτυχίᾳ ἐπαίρεσϑαι,. 

μἢτε τῷ ἡσυχίῳ τῆς εἰρήνης ἡδόμενον: ἀδικεῖσθαι. 4. ὅ 
τε γὰρ διὰ τὴν ἡδονὴν ὀκνῶν, τάχιστ᾽ ἂν ἀφαιρεϑείη 
τῆς ῥᾳστώνης τὸ τερπνὸν, δι᾿ ὅπερ ὀκνεῖ, εἰ ἡσυχᾶξοι" 15 

ἷν ὃ τὲ ἐν πολέμῳ εὐτυχίᾳ πλεονάξων, οὐκ ἐντεϑύμηται 

δες ἘΠ ΟἿΒ χάτω] τοῖς παραλίοις. (1. 4Ζ0γ.} --- 3. Τῶν 
ὡραίων) τῶν καρπῶν. (λ. 40ὑγ.) --τἰ 4. “Τεγομένων) παρ᾽ ἡμῶν. 
ἀπὸ κοινοῦ δὲ τὸ χρή. --- 5. ΤΙροςδέχεσϑαι] ἐλπίξειν. μ" 4ὐγ.) -- 
Πρύοιντο ] ἀμελήσαιεν. (1. “40γ. -- 11. Εὖ δὲ παρασχόν] ἀντὲ 
τοῦ παρασχόντος, δηλονότι τοῦ δαίμονος, ὃ ἐστι δωρησαμένου αὖ- 
τοῖς τὴν νίκην. - 18. Ὅ. τε γὰρ διὰ τὴν ἡδονήν ᾿ τὸ ἑξῆς, ὅ 
τὲ γὰρ διὰ τὴν ἡδονὴν ὀκνῶν εἰ ἡσυχάζοι. -- 

δείινυσι τοῦ πολέμου τὸ ΝΠ ὃν. πολέμῳ --- ἐντεῦϑεν 

Κατῳκημέ νους. Πυπατρ, Θέ ΡΕ, 
Τιιδ, κατῳλισμένους. 1. κατῳκχι- 
μένους οἷὶπὶ 6 5. ν. ΘΔ, πιᾶῃ. 
Ααὰ, ποῖ. οἴ 1, 1. Ρ. 192. 

Κατακομιδήν.. Μοϑβᾷα. Ασ. Οἢγ, 
δη. ἀνακομ. 

ἱΘραίων. Βιορ. (6.) ὡρέων. 
Ἑῤ Ο. 5. ν. «]. πιδη.- 
ΤΙρόοιντο. Τῃ Απρ. π8η. Υ86. 

δπροΥ βου, ξί.) ἴῃ 1. 6δα, πδη. 
πρόξιντο Ῥιορ. Η. (πὰ 4τιο οἱ 5, 
εἰ ἃ]. τι.) Μοβαι. Ατ, ΟἾγ, 
προεῖντο Ν᾽ηά. πὶ. ΟΣ, Το Ρ. 259. 
Κἄν. Η. καί. 

- Αὐτῶν.. (455. ΟἹ. συ. τ. Ατ, 
αὐτῶν. 

᾿ Βουλεύεσϑαι. ΟἸγ, βουλεῦθνα 
1]. ἘΥΒΕΠΟΘΈΗΝ 

Ὃ τε ἐν 

8. ᾿ὐδρῶ γὰρ -- ἣν μι 
99. 5Γ0Ὀ. Ρ. 5565... ΥΥΑϑ. »ν 
ΧΕΙ͂Χ. Ρ. 551." ΟΟΥ̓ΤῚ, 1. “ὧν- 
δρῶν μέν, Ξεἀ μέν 46]. οἱ 5. ον 
ἃ]. πιϑῃ. γάρ. 
ἐἰδονφόναν μέν, Ῥοσιοτίνι ᾷ6; 

Ἡσυχίῳ. Τα, Ὁ 8:8. Αἰιρ.. ΕἸ. Ὁ. 
Ἐ. ΡᾺ]. ἴν. Ψαὶ, Βορ. (Ο.) σοί, - 
Βας. νυ Οὐ, πὶ. Ηδββοϊ. Βεκκῖ, ρτὸ 
ἡσύχῳ, φιαπαπαπι μος ἸΘΘΊΤΙΣ 
ΥΙ, 54. οἱ ἡσύχιος πιαρὶβ Βοοξίς 
οἴη Δαϊοαῖαῦ, 

Ἡδόμενον. Μπά, ἡδόμενες, ι 
ϑενθυϊοσῖβ στα πηι 086. Ρτάθοο-- 

᾿Ρία ροβιμ!αθδηὶ ἡδομένους. Αὲ 
νἱά. 1.1. Ρὰ 95. ας ως, 

4, ἩΗσδυχάζοι. 91; ἡσυχάζει. 
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ϑράσει. ἀπίστῳ ἐπαιρόμενος. δ. πολλὰ γὰρ κακῶς γνῶ- 
σϑέντα,. ἀβουλοτέρων. τῶν ἐναντίων τυχόντων, κατωρ- 
ϑώϑη; καὶ ἔτι πλέω, ἃ καλῶς δοκοῦντα βουλευϑῆναι; 
ἐς τοὐναντίον αἰσχρῶς, περιέστη. ἐνθυμεῖται γὰρ οὐδεὶς 

δ ὁμοίᾳ τῇ πίστει, καὶ ἔργῳ ἐπεξέρχεται, ἀλλὰ μετὰ ἀσφα- 
ἀντῇ μὲν δοξάξομεν, μετὰ δέους δὲ ἐν τῷ ἔργῳ ἐλλείπομεν."“ 

Κακῶς) ἀνοήτως. (λ. 4ὐγ. )- 9. ᾿Αβουλοτέρων] χακοβουλοτέ- 
τὰν -- ὑ νχόνκαὶ ἔργον γάρ ἐστι τῆς τύχης τὸ τοὺς ἐναντίους 
ἀβουλοτέρους καταστῆσαι" ἐπεὶ οὐ μέγα, εἰ οὕτως ἐνίκησαν. -- 

. 8, Καχῶς δοκ. βουλ.} εὐβούλων τῶν ἐναντίων τυχόντα. (1. 4“0γ. λ5Ὁ 
᾽ ἃ, ̓Ενϑυμεῖται γάρ] οὐδεὶς, φησὶν, ἐνθυμεῖται ὁμοίως οἷς πιστεύει. 

πιστεύει γὰρ νιχᾷν, τὸ πῶς οὐκ ἐννοῶν. καὶ οὐδεὶς ὁμοίως ἔργῳ 
ἐπεξέρχεται οἷς ἐπιϑυμεῖται. δείκνυσι γὰρ τὴν πίστιν μείξονα τῶν 
ἐπιϑυμημάτων, καὶ τὸ ἐνθύμημα μεῖξον τοῦ ἔργου. [Ἃλλως" οὐ- 
δεὶς γὰρ ἐνθυμεῖται παρύμοία τοῖς βεβαίοις" πίσεις γὰρ ἐνταῦϑα 
τὴν βὲ αιότητα τῶν πραγμάτων καὶ τὴν ἀσφαλῆ ἀπόβασιν σημαί- 
νει" οὐδεὶς οὖν οὔτε ὅμοια τοῖς πράγμασιν ἐνθυμεῖται, οὔτε ἔργῳ 
τὰ πιστευϑέντα τελειοῖ, ἀλλ ἐν ἑκατέροις σφάλλεται διὰ τὸ παὶ τὴν 
γνώμην ἡμῶν ἀβέβαιον εἶναι, καὶ τὰ πράγματα μὴ κατὰ τὴν ὃέ-: 

λησιν ἡμῶν ἀπαντᾷν, ἀλλὰ μετὰ τὰ. ἀσφαλῶς ἐνίοτε δοξασϑέντα, 
ἤτοι βουλευϑέντα, ἐπὶ τῶν ἔργων διὰ τὸ προςπῖπτον δέος. ἐχλεί- 
πομὲν, ὅτι τὸ μὲν. βουλεύσασϑαι ,νχωρὶς “ἀγώνων καϑίσταται τὰ δὲ 
ἔργα ἐπὶ τῆς ταραχῆς καὶ συγχύσεως ἀλλοιοῦνται. (1. 4γ.}} -- 
5. Τῇ πίστει) τῷ ϑάῤῥει. --- Μετὰ ἀσφαλείας μὲν͵ Ἐν ἀσφαλῶς, 
Ὁ: μμ ἐνθυμούμεϑα, διὰ τὸ καϑ' ἡσυχίαν" δοξάζειν καὶ ββουλεύε- 

αι μετὰ φόβου δὲ ὑστεροῦμεν ἐν τῷ ἔργῳ, διὰ τὸ λοιπὸν ὁρᾷν 
αὐτὰ τὰ. ἔργα καὶ ἐν τῇ παρουσίᾳ εἶναι τῶν πραττομένων. τς 
6. ̓Ελλείπομεν] φοβηϑέντες ἐΡΜΡΛΗΑΕ τῆς πράξεως, ἣν ἄφορεδαε 
τως λαβεῖν. 

5. ̓ Αβουλοτέφων] Ῥα], καποβοῦ- 
λοτέρων, εχ ϑοβθοϊ. 
-Τυχό τῶν. Τὰ (55. Αυρ, Ο. 

Ἐ, Ἡ. Μαϊ. [᾿. Βα5. οοᾶ, ΟΥ, 1. 
γα], ἜΘΚΕ, ρτὸ Ὑι]ρ. (ο. Ηδδοκ.) 
τυ; ὄντα. Οἵ. Μαιη. στ. Ρ. 805. 

ἐῶ οἀϊτιιπι ε (8585. ΟἹ. ΡῬα]. 
ἘΣΤΟΝ Η. Βερ. ((.) οοἄ. Βδ5. 

ΒΕΚΚ. ργο. νι]ρ. πλείω. 
εἰ μα ..; Ρ- 225. τὰ. ἐπὶ πλέω 

το ἔτι πλ. 
᾿Α ἴα Κορ. 86]., 1ἴπ Ε, 5. Υ, αἱ. 

᾿πιαηὶ ΒΟΥ.) 1 1. 8 τήδΥΡ, 507.» 
οηι. Τϑησ, Αὐσ. Ομγ. Πγ8πη, ΕἸΟΥ. 
ΑΒμποβοίξηυ ῥσαθίου το] ίψιιοϑ 11-- 
υγτοβ ἃ ὕδ11α, 810). σά δχῃίρεῖ. 
»»θ οἰδθπάινυ αὐ τοῦ ἅ. ΝΊβὶ ροδβὲ 
πλέω Ξι θαι. ἐστίν." ΘΟΟΥΤῚ. 
ΝῊ απιΐαπάϊπι: νατίθίαϊδ δπΐπι 

᾿ σἰγιισίγαθ σϑιθὲ ΤΉῸο. ( ΒΑΤΙ; 
ΟΣ 10 κ0. Ρ. 277. ΤΒΙΘΥσΟΒϑ ]. 
1. ἄττα σοῃϊδοῖί. 

Ἔκ“ »ῖο σι], εἰς σιιρροαίτα- 
γαπὶ Δ55. Αὑσ, ΟἹ, ἘΝ. Ρα]. Ο. 
Η, Β45. οοἥ, Οσυ, 1, Μοβαιι. πὶ. 
Ατ Ομγ. 810}. Ηδδοῖ," ΒεκΚ,. 
Ιη Β85. ΡΥδδίεσεα τοὐαντίον 5οτῖ- 
Βιζαν, 

«Αἰσχρῶς. Οτ. 1, καὶ αἰσχρῶς. 
᾿Ενϑυμεῖται γάρ. Μοραιι. ἐν- 

ϑυμ. δέ. 
ὋὉὉμοίᾳ. 114 6 σοπίθοξηγα βουΐ- 

Ῥϑἴπειιβ οἵιπὶ Βὶ οἸϑὶς. Ψ α]ρῸ (ΗΔ 80. 
ΒΕΘΚΚ.) ὅμοια. Ῥα]. ὁμοία. Οἵ, ποῖ. 
Μετὰ ἀσφαλείας 6 855. Ατιδ, 

Ο. Βερ. Η. 1. δαΐτιπι εγαρν μὺε᾽ 
ἀσφ. 

“έους δέ. Οτ. δέους τε. 
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ρχά, ,ἰΗμεῖς δὲ νῦν καὶ ἀδικούμενοι τὸν πόλεμον 
ἐγείρομεν, καὶ ἱκανὰ ἔχοντες ἐγκλήματα" καὶ ὅτ᾽ ἂν ἀμυ- 
νώμεϑα ᾿Αϑηναίους, καταϑησόμεϑα αὐτὸν ἐν καιρῷ." 

(Ὅει νικῆσαι σφᾶς εἰκός ἐστι.) 

9, , Κατὰ πολλὰ δὲ ἡμᾶς εἰχὸς ἐπιχρατῆσαι, πρῶ- 
τον μὲν, πλήϑεν προὔχοντας καὶ ἐμπειρίᾳ πολεμικῇ, ἔπει- δ 
τὰ ὁμοίως πάντας ἐς τὰ παραγγελλόμενα ἰόντας. 8. ναυ- 
τιχόν τε, ᾧ ἰσχύουσιν, ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης τε ἑκάστοις 
οὐσίας ἐξαρτυσόμεϑα, καὶ ἀπὸ τῶν. ἐν “ελφοῖς καὶ ᾽Ολυμ- 

πίᾳ χρημάτων. δάνεισμα γὰρ ποιησάμενοι, ὑπολαβεῖν. 

οἷοί. τὲ ἐσμὲν μισθῷ μείζονι τοὺς ξένους αὐτῶν ναὐβά- 10 

τας. ὠνητὴ γὰρ ᾿Αϑηναίων ἡ δύναμις μᾶλλον ἢ οἰκεία" 
ἡ δὲ ἡμετέρα ἧσσον ἂν τοῦτο πάϑοι, τοῖς σώμασι τὸ 
πλέον ἰσχύουσα ἢ τοῖς χρήμασι. 4. μιᾷ τε νίκῃ ναυμα- 
χίας κατὰ τὸ εἰκὸς ἁλίσκονται" εἰ δ᾽ ἀντίσχοιεν, μελε- 

ρκα΄. 9, Ἱκανὰ --- ἐγηλήματα] τὰ “παρακινοῦντα τὸν πόλεμον. 
(λ. “40γ.) --- ᾿Ἐγκλήματα κατὰ τῶν ᾿Αϑηναίων δηλονότι. (λείπ. 
“4ὐγ.) -- ᾿Δμυνώμεϑα) τὰ ἴσα ἀνταποδῶμεν. (1. 4ὖγ.) --τ 4. Κα- 
τὰ πολλὰ δέ] τὸ δυνατὸν κεφάλαιον. ΘΟ ΌΛΡΩΣ ἐσχύουσιν) οἱ 
᾿ϑηναῖοι. (λ. 4“}ὐγ.) -- ὃ. ᾿Εξαρτυσύμεϑ αἹ παρασχευάσομεν. (λ. 
“4υὑγ.) -- ᾿Ολυμπίᾳ] γράφεται ᾿Ολυμπιᾶσι. ὦ ὡς ᾿ϑήνῃσι. (.40γ.) --- 
9. Ὑπολαβεῖν]) δέξασϑαι. (2 “40γ. ) - 19. Τοῦτο] τὸ μεταπεισϑῆ- 
ναι. --- 18. Μιᾷ τε νίκῃ --- ἁλίση,} εἰ ἅπαξ, φησὶ; τῇ ναυμαχίᾳ 
νικηϑῶσιν, οὐκέτι ἕξουσιν ἐλπίδα νίκης᾽ οὐ γάρ εἰσι. πεξομάχοι. 
ἡμεῖς δὲ δηλονότι καὶ ταῖς ναυσὶν ἐὰν νιπηϑώμεν, τῷ πεξῷ ἐσχύο- 

9 

μεν. --- 14. Κατὰ τὸ εἰκός] ὡς ἔστιν εἰκάσαε, --- 

Οδρ. ΟΧΧΊΙ. Καταθησόμεϑα. 
ὕμιι5 Ραγ. κατακτησόμ. εἴ τπᾶγβ. 
4]. τῆᾶπ. καταϑησόμ. 

9, Ἡμᾶς. «πὶ. Ὁ)... αυἱ ἧκος 
ΒΟΥ. ρύὸ εἶκος. 

᾿Επιχρατῆσαι. οά. Β85. 

ΟΡιι5. ΨΙα, 1. 1. Ρ. 158. 

8. Ναυτικόν τε. δαῖ, Ὁ. ναυτ. 
δέ. 

᾿Ισχύουσιν. ΑΥ, ΟἾγτ. ἐσχύσουσιν. 
ἀὐπξογούσης τε. ΤῈ ἀ6., Μίοδβαιι. 

Αγ. ΟἾγ, 
ἑκάστοις. 

στης. 
Ἐξαρτυσόμεϑα. ῬΑ]. 10. αῖ, 

1. ΟἾγ. δ}, ἑἕκά- 

" ΘΧ. 
εὐ α Θμθπααί, ἐα μἀφ ον Οιο ποῖ 

᾿Δλίσκονται] ψικῶν- 

. 96.) ΒΡ. οτ. ἐξαρτυσώ- 
μδὺ 

Καὶ ᾿Ολυμπίᾳ. Ὦ. καὶ ἐν Ὀ- 
λυμπίᾳ. Ὁ. καὶ Ολυμπιάσι, 4186 
βοσιρίμτα᾽ Θ΄ ο. 145. ἀὐοία δάηο- 
ταν οἰ ἴδτη ἴῃ Ν᾽ αἴ, ΘῈ ΠῚ {μι 8080], 
Ατρ, ᾿Ολυμπιᾶσι. ἢ 

Οἷοί τε. Τια ρΡίθιιβ 855. Ατιϑ. 
Ἐ. Ὁ. Η. Οτ. ρζο οἷοί τ᾽. 1, οἷόν 
τε, δὲ ἴῃ πιδυρ. 8]. τπῆδη, οἷοι. 
᾿Εσμέν Η. 5: "ν.8]. τάβη 1.11, 011. 
᾿λϑηναίων ἣ ἡ δύναμις. Β. ᾿4ϑη-᾿ 

ναίοις ἡ δύν. Ατιίο. ἀ6. πὶ. δ; 
ΟἾγ. δῃ. δπΐθ ᾿άϑην. ροηϊϊασ 
1). Τιαιγ. Εἰς ͵ 

Τὸ πλέον. Ὦ. 1. ατὐξΐο, οπῖς 



ΔΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΊΩΝ. ΚΕΦ: ρχώ. φκβ΄. 860 
τήσομεν καὶ ἡμεῖς. ἐν πλέονι χρόνῳ τὰ ναυτικά, καὶ ὅτ' 
ἂν τὴν ἐπιστήμην ἐς τὸ ἴσον , καταστήσωμεν, τῇ γε εὐ- 

ψυχίᾳ δήπου. περιεσόμεϑα, δ᾽ γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν φύσει 
ἀγαϑὸν, ἐκείνοις οὐκ ἂν γένοιτο διδαχῇ᾽ ὃ δὲ ἐχεῖνοε 

ὅ ἐπιστήμῃ προὔχουσι, καϑαιρετέον ἡμῖν ἐστι μελέτῃ. 5, 
χρήματα δ᾽ ὥςτ᾽ ἔχειν ἐς αὐτὰ, οἴσομεν" ἢ δεινὸν ἂν 
εἴη, εἰ οἵ μὲν ἐκείνων ξύμμαχοι ἐπὶ δουλείᾳ τῇ αὐτῶν 
φέροντες οὐκ ἀπεροῦσιν, ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ τῷ τιμωρούμενοι 
τοὺς. ἐχϑοοὺς καὶ αὐτοὶ ἅμα σώξεσϑαι οὐκ ἄρα δαπα- 

1 νήσομεν, καὶ ἐπὶ τῷ μὴ ὑπ ἐκείνων αὐτὰ ἐ ἀφαιρεθέντες 
᾿ αὐτοῖς τούτοις κακῶς πάσχειν." 

ἀρ χβο κ Ὑπάρχουσι, δὲ χαὶ ἄλλαι δδοὶ τοῦ πολέμου. 
ἡμῖν, ξυμμάχων τε ἀπόστασις, μάλιστα παραίρεσις οὖ- 
δα τῶν προςόδων αἷς ἰσχύουσι, καὶ ἐπιτειχισμὸς τῇ χώ- 

15ρᾳ, ἄλλα τε ὅσα οὐκ ἄν τις νῦν προΐδοι. ἥκιστα γὰρ 
πόλεμος ἐπὶ ῥητοῖς χωφεῖ; αὐτὸς δὲ ἀφ᾽ αὑτοῦ τὰ πολλὰ 

ται. -- 4, ̓ἀγαῦϑο,] ἤγουν τὴν εὐψυχίαν. ἀὰ “4ὖγ.) -- - Ὃ δέ] ἀντὲ 
τοῦ εἰς ὅ. --- 8. Οὐκ ἀπεροῦσιν] οὐκ ᾿ἀπαγορεύσουσιν. --- Ἐπὶ τῷ 

᾿ τιμωρούμενοι) ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τῷ τιμωρήσασϑαι. --- 11. Αὐτοῖς τού- 
τοις] τοῖς ρήμασι. δηλονότι. 

οὐ  ρχβ΄. Ὁδοί) πορισμοί. (1. 4ὖγ.) --- 13. ενοι παρβφλμδε 
φεσις, ποράσπασις. (. Α4ὐγ. ; -- -:14 Ἐπιτειχισμόρ) - ἐπίϑεσις. "αἷ- 
νίττεται. τὴν “ΠἸεκέλειαν, ἣν ὕστερον ἐτείχισαν. (1. “40γ.}) -- Τῇ 
χώρᾳ] τῶν ᾿ἀϑηναίων. (λείπ. Αὐγ. ) -- 15. Προῖδοι] προ- 
γνοίη. (λείπ: 40γ.}) ἄδηλα γὰρ τὰ τοῦ πολέμου.. --- 16.. Ῥ 7 
μὲς σμένοις. (λείπ. 4γ.) - -- Χωρεῖ) κινεῖται, (είκε: «ὐγ.) -’ 

εἶονον Ἂμ τυ Ἅ: ἐγ δὲ οἰ σεσυν". ἃ ϑ 

ἕονι. Ἐ, πλείονι. ἘΝ 
σον. ἘΣ ναὶ. 1. τηᾶτρ. 5: ΘΡΕ. 
ἧσσον." 

γε. Ῥ. τῇ δέ. ΟἸγ. τῇ τε. 
υχίᾳ. Ο. Ε. εὐτυχίᾳ. 

ἀρ φύσει 6 ὍΔ55. Δπρ. Ὁ, 
δ ΟΡ]. [᾿, Ναί, Ἡ. Ἀε5. (6.) 

5, Θτ. 1. Τϑατ, πα. ΑΥ. Οὔτ. 
Ὅρῃ. Ἤβδβοϊ. ΒΕΚΙ,, μενοι Ῥτο 

φύσει ἔχομεν 
ΝΣ (4985. Αὐρὶ ῬΩ]. 

ΓΊΣΝς ΠΣ ἢ ΡΙο δ᾽, 
ἐκεῖνοι. ς Ἀ Ω» 

Καϑαιρετέον. Καϑαιρετόν πο 
ΡΥ Ρ ΟΊ ΘΥ οοηϊϊοῖς Ὠ1ηά, 

Ἱπμογά. ΠΠ1, 

5. “ὐτῶν. α. αὐ ̓ββᾶ δ. 
ἴηᾶθ σοττ, αὐτῶν. 

᾿ Ἀπεροῦσιν. Ρα]. νἱ. ἀπαίρου- 
σιν. Ὁ. ἀπειρουσιν οἴχπι ε 5. δέ» 

ὍΔΡ. ΟΧΧΙΙ. Τοῦ πολέμου. 
Αὐτοῦ οὐπὶ ᾽ξ, [{. ρτοβουῖς 
ῬΞ1: ΒεκΚ,, 56 α Βϑι πὶ ἕπηο 1πι- 
τη Θη}5 60 ποίδεν, ᾿ 

“Μάλιστα οπι. Τιϑυγ, 
ἣν Παραίρεσις. α. Η. γαῖ. πα- 
ραίνεσις. 

᾿Ἐπιτειχισμός. Ι. ἐπιτειχισμοί. 
"Δλλατε--πταίει. 91 ΒΡ. 572.9 

δὶ ἐφ᾽ αὐτοῦ.“ ΥΥ̓Α58. 

ΔΑ 
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τεχνᾶται πρὸς τὸ παρὰατυγχάνον" ἐν ᾧ ὃ μὲν εὐοργήτως 
αὐτῷ προρομιλήσας, βεβαιότερος" ὁ δὲ ὀργισϑεὶς περὶ αὐ- 

τὸν, οὐκ ἐλάσσω πταίει." 

(Τὸ ἐκ λῆ, δὴ αἰσχρόν τε εἶναι καὶ δουλείαν φέρειν.) 

9.  Ἐνϑυμώμεϑα δὲ καὶ ὅτι, εἰ μὲν ἦσαν ἡμῶν ᾿ἑχά- 
στοιξς πρὸς ἀντιπάλους περὶ γῆς ὅρων διαφοραὶ, οἰστὸν ὅ 
ἂν ἦν νῦν δὲ πρὸς ξύμπαντάς τε ἡμᾶς ᾿Αϑηναῖοι ἵκα- 
φοὶ, καὶ κατὰ πόλιν ἔτι δυνατώτεροι. ὥρτε εἰ μὴ καὶ 
ἀθρόοι, καὶ κατὰ ἔϑνη, καὶ ἕκαστον ἄστυ μιᾷ γνώμῃ 
ἀμυνούμεϑα αὐτοὺς, δίχα γε ὄντας ἡμᾶς ἀπόνως χειρώ-. 
σονται" καὶ τὴν ἧσσαν, εἰ καὶ δεινόν τῷ ἀκοῦσαι, ἴστω 10 

οὐκ ἄλλο τι φέρουσαν ἢ ἄντικρυς δουλείαν. 8. ὃ καὶ 

1. Τεχνᾶται } μεϑοδεύει. (λι. 4γ.) -- Ρ᾿ Ἡὐδμκιρνη παρεμπῖ- 
πτον, (λ. 40γ.} -- Ἐν ᾧ] ἀντὶ τοῦ διό. --- Εὐοργήτως] εὐσχό- 
πῶβ; [μεγαλοψύχωφ (2. “ὐγ. "] εὐτρύπως᾽ ὀργὴ γὰρ ὁ τρύπος: --- 
ὥς ἊΣ δὲ ὀργεσϑείς)} ὃ μιλροψυχήσας. (. «4ὐγ. ) --- Ἐνϑυμώμε- 
ὅ).α] ἀντὶ τοῦ ἐπιϑυμηϑῶμεν " ἰ ἔστι γὰρ ὑποϑετικόν, ( “40γ.}} - 
5. Οἰστόν) ὑπομονητῦν. (1. 40ὑγ.) --- 6, Ἱκανοῖ δουλωσόμενοι δη- 
λονότι: --- 9. “ίχα γε ὄντας διαχωρισϑέντας.. (Ά4. 40γ. τα 
10. Ἴστω) ὁ ἀκούων δηλονότι. (1. .47γ.) --- 11. Φέρουσαν ἡμῖν 
δηλονότι. (λ. 4ὐγ.) --- Ὁ καὶ λόγῳ ἐνδοιασϑῆναι) τὴν δουλείαν 
καὶ λόγῳ ἀμφιβάϊλειν. ξ, (Εἴωϑεν ὁ συγγραφεὺς ἀπὸ τῶν Δηλυ- 
χῶν μεταβαίνειν εἰς τὸ οὐδέτερον; οἷον... Τρέπονται ἐπὶ τὴν Μα- 
κεδονίαν, ἐφ᾽ ὅπερ καὶ τὸ πρῶτον ἐξεπέμποντο.““ λέγει δὲ ὅτι τὴν 
δουλείαν ὅλως τῷ λόγῳ ἀμφιβάλλειν, οἷον λογίσασϑαι, τοὺς Πε- 

Ἑὐοργήτως. Οοᾶ. Βᾶ85. ἀοργή- 
τῶς.. Ὅδῃ: εὐεργήτως. 

Αὐτῷ. ἘΜ. Βα45. αὐτῇ. 
Βεβαιότερος. Μοβᾳα. βεβαιό- 

τατος. ὁ 
Αὐτόν. Τιαυν. αὐτῶν. »Οοπηπια,,ς 

αᾳυοα εταῖ Ροϑῖ ὀργισϑείς, ὑγϑιδ5-- 
Ροβαΐ Ροβὲ. αὐτόν, αὐ νϑύρᾶ ὀρ- 
γισϑεὶς περὶ αὐτὸν πιαρ15 γϑβροι- 
ἀογθηΐ τῷ εὐοργήτως αὐτῷ προς: 
ομιλήσας: “ ΒΔΑΟΚ. Παρῖτο 16-- 
τ 6 80 Υ6 016 ἀϊσαιαν ὀργίξεσϑιαι 
περί τι, 4λιπὶ τι 08 155  πηαιιι 51Ὁ 
πταίειν περί τι εἰ περί ἱτινε. Ῥο- 
“ἴδυῖαϑ᾽ πο Κρ οϑἐ τισι θχδξ Βεἰβκ. 
Αἴ. δὰ ςβρ. θ9. 
εὐ 9, Ζξπαί. Καὶ 6. Ταῦτ, ΜΠ οϑ αι. 
τι, Αὐς Θμτ. δῆ. 1π Ἐς ῬΡτο δὲ 
καί 166. μέν. 

Ἦσαν ἡμῶν. ΤΥ ογᾶϊπα (8:5. 
Απρ: Ο, ΡΆ]. Η. Νὰξ. Τὶ, Β85. (Ὁ) 
1. Μοεαα. Ηδβοῖ. ΒΕκΚ. το νι]ρ. 
ἡμῶν ἤσαν, Βι65. (6) ἦσαν. ΟἿ]. 
ἀοίπαθ 1ΠΥΘΥ νουϑ, δογῖρί. ΤᾺ 1}. 
τεσ. ϑῖο εἰΐαπι πα ΟΥ,, ἐξ «αΐ- 

ἢ ἄραι ἑπίευ μέν. εἰ ἡμῶν. ὁ 
᾿Ζιαφοραί. Ἴδατ, Μόβαα, πὶ 

λα. ΟἸχ. αἹ διαφ. 
Ἱπανοί 46. πη. 
Καὶ ἀϑρόοι. Καί. οτχι. Ἑ. 
“Κατὰ ἔϑνη. Ὁ. Τιαιῖν. Αὐ, κατὰ 

τὰ ἔϑνη., 
Καὶ ἕκαστον. Καί, δοῦ 0. 

: Αὐτούς. ΑΥ. Τ) δὴ: καὶ τούς. 
᾿Ζεινόν τῷ. Ραὶ. Ἀερ. (6.) γι. : 

δεινὸν τό. ΟΥ. δεινὸν τῷ. 
᾿Ἴσσο. Βι6Ρ. (6) ἔστε ουπα ὦ 
Υ60, Ἰϊδη. 50. ξ Ροβϊΐο. 
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“λόγῳ ἐνδοιασϑῆναι αἰσχρὸν τῇ Ἰιελοποννήσῷ, καὶ πό- 
λεις τοσάςδε ὑπὸ “μιᾶς κακοπαθεῖν. ἔν ᾧ ἢ δικαίως δὸ- 
κοῖμεν ἂν πάσχειν, ἢ διὰ δειλίαν ἀνέχεσθαι, καὶ τῶν 
πατέρων 'χείρους φαίνεσθαι, οὗ τὴν Ἑλλάδα ἠλευϑέρω- 

δσαν" ἡμεῖς δὲ οὐδ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς βεβαιοῦμεν αὐτὸ, τύ-- 
θαννον. δὲ ἐῶμεν ἐγκαϑεστάναι πόλιν, τοὺς δ᾽ ἐν μιᾷ 
μονάρχους ἀξιοῦμεν καταλύειν. 4. καὶ οὐκ ἴσμεν ὅπως 
τάδε τριῶν τῶν μεγίστων ξυμφορῶν ἀπήλλακται, ἀξυνε- 
σίας, ἢ μαλακίας, ἢ ἀμελείας. οὐ γὰρ δὴ πεφευγότες 

λοποννησίους αἰσχρόν. ὁ γὰρ͵ ἐνδοιασμὸς. λογισμοῦ ἐστὶ μὲ ΩΣ 
περιφραστικῶς οὖν εἴρηται τῷ λόγῳ ἐνδοιασϑῆναι ,γ οἷον τὸ λογίσα- 
σϑα: ἡμᾶς καὶ ἐπὶ νοῦν λαβεῖν τὴν δουλείαν. ̓ (λ. 4ὑγ. }} - 1. ΪΕνδοια- 
σϑῆναι! εἰς ἀμφιβολίαν, ἐλϑεῖν. (λ. Αὐγ.} --αἰ . “Ὑπὸ μεᾶς } τῆς 
τῶν ᾿ἀϑηναίων. (Δ. ᾿410γ.) - Κακοπαϑεῖν] δουλοῦσθαι. (1ξίπ. 
40γ.) -- -Ἔν ᾧ] ἐν τῷ κακοπαϑεῖν. --- Ἢ δικαίως --- ἀνέχεσθαι] 
οἱ γὰρ “ἀμελοῦντες, καὶ μὴ ἐπεξερχόμενοι, δοκοῦσιν ἢ ῇ “δικαίως πά- 
ὄχειν, ἢ διὰ δειλίαν, ἀνέχεσϑαι. - δ. Αὐτό] τουτέστι τὴν ἐλευϑῆ- 
φίαν. ---᾿ 6. Τοὺς δ᾽ ἐν μεᾷ!] πόλει δηλονότι. -- 7. Μονάρχους] 
τοὺς τυράννους φησὶ μονάρχους. -- 8. ΞΞυμφορῶν] ἐνταῦϑα οὐ 
κεῖται κυρίως ἡ λέξις, ἀλλὰ ξυμφοράν. φησι τὴν κακίαν. ταῦτα 
δὲ λέγει τὸ τυραννεῖσϑαι. καὶ φέρειν τὴν τυραννίδα. τὸ δὲ ἑξῆς, 
καὶ οὐκ ἔσμεν ὅπως ποτὲ τάδε [οὐκ (1. 4“υγ.}1 ἀπήλλακται" τῶν 
τριῶν μεγίστων. «συμφορῶν. -- 9. Ἢ μαλακίας] ὁ ἢ; διαξεύχτιπὸς 

᾿ ἀντὶ τοῦ καί. “Ὅμηρος: ἢ νέος ἠὲ παλαιός. ---- Οὐ γὰρ δὴ πε- 
φευγότες -Ξ}. οὐ δύνασϑε, φησὶν, εἰπεῖν ὅτι οὐ διὰ τὸ ἔχειν τὰ 
τρία ταῦτα οὐ πολεμοῦμεν,. ἀλλὰ διὰ καταφρόνησιν, ὅ ἐστι διὰ τὸ 
ξῖαα, φρονεῖν, καὶ οἷον ὑπερφρονεῖν. ἡ γὰρ κατὰ πρόύϑεσις ἐπί- 

Ἔ ̓Ἐνδοιασϑῆναι. Τιαπγ. ἐν-- 
δυαῤθῆναι. ᾽ 
ὙΕΧΗ͂ ἃς. Ὑπό, ιοά πριν, 
186 Ρτὸ οοβηαιδε β᾽ θη οι οηΐβ 
ἀ5ϑὶνὶβ ὈΞΟΤΡΘΉΤΕΙΣ,, ἈΡΡΟΗΙΤαΥ, 

Θοιε]. α Ο655. Ααρ. ΟἹ. Ῥα]. Βι6ξ.- 
γαῖ. Β85. 
Βίθρῃ. 2, δὲ, εἴ νἱάδευτ, "ΠΟ 

ἑ; τερερῖς Ῥτο- ἀπό. 
 Ποκοῖμέν ἄν, "ἄν οπι. Ν αἴ. 
; “Ἡπενθέρωσαν. ῬΑ]. ἐλευϑ- 

γαϊ. Ἔ,. ἐγκαϑεστά- 
| ναι. Ό ἀϑόχο (- ἱ 

Πόλιν. ΓΝ τ. ὑπηρ νϑδέν οαδὲ 
πολανὶ βθηβιι. τα σάςς Ζερ τόν ο: 

᾿καϑεστηκυῖαν ἐν τῇ Ἔλ- 
λᾶδι: πόλιν τύραννον. ΘΥ. τὴν 
πόλιν. Ὅδη. τῇ πόλει ἃ ΘΟΥΥΘΟΣ, 
υΐν ἰπ Ππθ ἈΪΓΙ Βα 6᾽ γοῦ, οτα: 
βοχαΐῖ, . 

.. Μιηα, ἤδη. γαβο.. 

4. Οὐκ ἴσμεν. Οὐκ οτι. Ἐ.. 
Τάδε. ,, οΠοΙ]α5:. Ἰοοπι μτιπα 

αἴξουθηβ δὶ σαρ. 127. Ἰδοὶξ τῶνδε 
τριῶν, τιἷδὶ, 4ποᾶ. 5ιιδρίοαΐας 
δίβθρῃ., ταδπάοβο ἀρια οπὶ βοῦν] - 
Ῥίιι8 εβὲ πο Ἰοοιιδ. “«ΗσΠ0 5, 

Τῶν μὲγισεῶν. Τῶν ἅε, οοὰ. 
Βδ85. 

"ἀπήλλακται. ψυρο οὐκ ἀπήλλ. 
Νεραίζομπεπι οπι. (855. Αυνρ. ΟἹ]... 
Ὁ, (π φιιὸ 5, ν. 86507.) 8]. 1, 
γαι: 6. οοὐ, οὐὐβθ ατ, Τναιχ, Ε,, 
Θ0Πο], δα ο. 411. Ηδβοϊς, 
ΒΕΚΚ. ἘΤΡιδίχα ἐχοτστρ εἱ αἰτα 
πη Ῥγοχίπιϊβ ἔθηΐδε Του βοῖ. 
Ἀσιε, Μοόπα, ἔ, ΤΨ΄. Ἐ. 2. Ρ.. 282." 
5 
“ἀπήλλακται. ᾿ "ἢ ̓ἀπήλαχται. ᾿ 
Ἢ μαλακίας ἢ ἢ ἀμελείας.. Οοα. 

Βα5, ἢ ἀμελείας ἢ μαλακ: 

ΑΔϑῷ 
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ταῦτα, ἐπὶ τὴν πλείστους δὴ βλάψασαν καταφρόνησιν 
κεχωρήκατε, ἢ ἐκ τοῦ πολλοὺς σφάλλειν, τὸ ἐναντίον 
ὄνομα. ἀφροσύνη μετωνύμασται. “ 

(τὸ δὲ πολεμεῖν ἄξιόν τε τῶν πατέρων εἶναι καὶ κατὰ πολλὰ 

καλόν.) 

μὰν. »Τὰ μὲν οὖν προγεγενημένα τί δεῖ μακρότε. 
ρον ἢ ἐς ὅσον τοῖς νῦν ξυμφέρει, αἰτιᾶσϑαι; περὶ δὲ δ 
τῶν ἔπειτα μελλόντων τοῖς παροῦσι βοηϑοῦντας χρὴ ἐπι- 7.7; 

'ταλαιπωρεῖν". (πάτριον γὰρ ὑμῖν, ἐκ τῶν πόνων τὰς ἀρε- 
τὰς κτᾶσϑαι") καὶ μὴ μεταβάλλειν τὸ ἔϑος, εἶ ἄρα πλού- 
τῷ τε νῦν καὶ ἐξουσίᾳ ὀλίγον προφέρετε" (οὐ γὰρ δί- 
καιον, ἃ τῇ ἀπορίᾳ ἐκτήϑη, τῇ περιουσίᾳ ἀπολέσϑαι"}10 
ἀλλὰ ϑαρσοῦντας ἰέναι κατὰ πολλὰ ἐς τὸν πόλεμον, τοῦ 

τασιν ἐνταῦϑα σημαίνει. --- 1, Ταῦτα] τὰ τρία. --- Καταφρόνη- 
σι") ὅτι τὴν καταφρόνησιν ἀφροσύνην λέγει. 

6.7. 6. Βοηϑοῦντας) τὸ ἑξῆς οὕτως" ὑπὲρ δὲ τῶν μελλόντων 
δεῖ τοῖς παροῦσι πράγμασι βοηϑοῦντας ἐπιταλαιπωρεῖν, τουτέστι 
προρϑεῖναι τὸν πόνον. -- 9. ᾿Εξουσίᾳ δυνάμει. -- ὯΔ» 
γον προφέρετε] οἱ γὰρ “άχωνες τῶν προγόνων ἦσαν , ὀλίγον 
εὐπορώτεροι. -- 10. Ἃ τῇ ἀπορίᾳ ἐκμτήϑη 1 
κινηϑέντες ἐχτησάμεϑα. (λείπ. 40ὑγ. 

ὑπ᾿ ἀπορίας 

11. ἘΞ Θαρσοῦντας) Ῥηο: τις ἌΣ ΩΣ Ἢ ἐνθαῦτ " 

Σ ολήξ ὅδ, χρεὼν ἃ, καὶ τὸ ϑαρσοῦντες τόδε 
ϑαρσοῦντας εἰπεῖν. ᾧ γελῶν Τξέτξης λέγει" 
ἀλλ οὐδαμῶς, ἄνϑρωπε' ̓ μηδαμῶς ξέε" 
οὔπω γὰρ οἶδας ποίου τρόπου λόγος ϑαρ- 
σοῦντες ἱέναι ἀντὶ τοῦ ἔτὲ γράφειν; 

Ταῦτα. Τιδυν. Ψἱπα, ΑΥ. ΟΕΥ, 
αὐτά. 
"Ἤ. Τπ (655. ἔμογαὶ ἤ. ΟΥ. ἡ 
Σφαλλεὶν, Ο. ΡῈ ἀπιπὶ 

5ΟΥ]Ρ. : 

Ὅαρ. ΟΧΧΙΠΙ. Πάτριον γάρ. 
Ἀπίε παθος νεῦρα δὲ τῆοχ ροϑβὶ 
προφέρετε οὐηὶ ΒΕΟΚΚ, ΤΆ ΠΟΥ ΠῚ 
αἸδεϊη οἰἱοπεπι ῬΟβιϊη5, οἱ πά- 
τριον -- κτᾶσϑαι αἰαιιθ οὐ γὰρ 
--- ἀπολέσϑαι ἴῃ ἐν νύουκύψς. το- 
ἀερὶ ΤΠ}}5. 
Ὑμῖν. Τια (5355. Απρ. σ. Ῥαὶ. 

1τ, ναξ. Τιις. Ηδαςσῖξ, δὲ ΤοθηδΣ 1π 
864.Ξθοιη ἦα Ῥευβοπᾶ ψαϊβο ἡ ἡμῖν, 
«ποα γούππ ΒΘΚΚ. 
Νῦν ἢ οτα. Ὦ. 

᾿Ολίγον. Ή, γαϊ. ἀπ ἭΚΩΝ 
Τῖα διατὶ 455..1π 410 πη. Υ8ο. 
50} ὦ 8. Ὁ. 1. εἱ Τις. ὀλίγῳ. 

Ἐκτήϑη. Β:. 1. ἐχτήσϑη, 58εἃ 
ἴῃ ΒΟ πιᾶζθ- 8]. τηδπι. ἐκτήϑη. 

Περιουσίᾳ. ῬαΙ. Π. ναι. Η. 6. 
οοα. Βα5. ἀπουσίᾳ. Οποὰ εἰΐαπι 
ἴῃ Απρ. δηΐθα δουϊρέιπι ἔιιῖδβα 
ντά σι, {απ ἴῃ γΥ 5. δα ηοίθ- 
ἴὰγ Π (γράφεται) τῇ περιουσίᾳ. 
Οτ. ἀπλουσίᾳ εἰ εχ εδἰπιβῃά. εὖ. 
πλουσίᾳ. 

᾿Δπολέσϑαι. Βορ. (6.) ἀπολέσαι. 
Θαρσοῦντας. Ῥα]. Νδῖ, 1. Γαὺγ. 

ϑαρσοῦντες, ηἰιοά ἸΘρ149 Μ εἴ»: 
ἀἰν ὅσμο]. ΒΔ]. 

Τοῦ τε. Τ- ἃ. τὶ, 



ΑΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. ΚΕΦ. ρχγ. ρκδ. 878 
τε ϑεοῦ. χρήσαντος; καὶ "αὐτοῦ ὑποσχομένου ξυλλήψε- 
σθαι; καὶ τῆς ἄλλης. Ἑλλάδος πάσης ξυναγωνιουμένης, 
τὰ μὲν, φόβῳ, τὰ δὲ, ὠφελείᾳ. Ὡ. σπονδάς τε οὐ λύ- 

ὅετε πρότεροι, (ἅς γε καὶ ὁ ϑεὸς, κελεύων πολεμεῖν, 
δ νομίξει παραβεβάσϑαι, ) ἠδικημέναις δὲ μᾶλλον βοηϑή- 

δετε λύουσι γὰρ οὐχ οἵ. ἀμυνόμενοι, ἀλλ᾽ οἵ πρότεροι 
ἐπιόντες. {ς 

(Τοιγαροῦν οὐκέτι ἐξεῖναι ἀναβάλλεσϑαι τὸν πόλεμον) 

ων, ἡῶςτε πανταχύϑεν καλῶς ὑπάρχον ὑμῖν πο- 

Πα ᾿ τὰς συγγραφὰς κρίνειν δὲ τεγνικῷ τρόπῳ 
; ἐτοσΝ τε τουδὶ καὶ παλαιῶν καὶ νέων 

Τζέτζου μόνου χάρισμα δυςμαϑεστάτου. 
ἡ "φύσις ὦ ὄνπερ καὶ χυδαιότης βίου 
" ἀγωνιῶντα ἣ τῇ στοᾷ καὶ τῷ ϑόλῳ 

, . τηρεῖ Ἐ διαμπὰξ Ἔ ἐν σοφῇ " κουστωδίᾳ. 
ἱ ἄνϑ᾽ οὗπερ αὐτοῖς οὐδαμῶς συνειςτρέχει, 

ὅτι τέ σι τεχνικῶς δέον γράφειν. 
᾿ πεζοῖς ὁμοῦ λόγοις τε καὶ τοῖς ἐν μέτρῳ, 
. φύρειν δὲ μηδὲν μηδαμοῦ τὰ τῆς τέχνης. 
ὅςτις δ᾽ ἀναιρεῖν τοὺς τεχνῶν λόγους ϑέλεε, 
οὗτος παρειςφέρει καπρῶνα τῷ βίῳ, 
ὧν ἐκ συωδῶν, ἐξ ἀτέχνων, βαρβάρων. 

οτοιός τις ἐσμὸῤς ἐξανορϑοῖ τὰς βίβλους, 
᾽ οἷός τις ἐξώρϑου καὶ τὴν Ἡροδότου 
τὴν εἰς ὍὉμηρου τὴν γονὴν γεγραμμένην, 
᾿Ιωνικὸν. πᾶν ἐν γραφῇ. μετατρέπων, 
ὡς πρὸς. τὸ δόξαν οἷ σοφῷ πεφυκότι. 
ἐπ’ ε ἡμισείῃ " εἶ γὰρ ἦν γεγραμμένον, 
εἶτ οὖν ἀπικνεῖται δέ, καὶ τὰ “τοιάδε, 
εἷς φῖ σοφῶς μετῆγεν, ᾧ ὀρϑῶς τὴν 

; Τ μετὰ τὰ ἄλλα τε πολλὰ μὲν συνεὶς ἀκοξέων ἃ, 
;  κανταῦϑα, κἀνταῦϑα δὲ ποιὼν όρϑιος. κι (Παλ.) 

δὴν 4 πυλλήψεσϑα! βοηϑήσειν. -- 8. Τὰ μὲν φόβῳ) ἵνα μὴ δουλω- 
᾿ϑῆ. -τ 5. . Παραβεβάσϑαι) ἀϑετηϑῆναι τὰς σπονδὰς ὑπὸ τῶν ΄2ϑη- 
γαίων. -- 6. Οἱ πρύτεροι ἐπιόντες οὗ ἄρξαντες ἀδίκων χειρῶν. 

- Πανταχόϑεν ἀπὸ πολλῶν ἀφορμῶν."-α -- 

ΨΝ ἘΓΉ. Ο. εοἀ. Β45. Οτ. 1: 
πος τ ΒΕ6ΚΚ. πὶ ἴῃ οϑάθπι ἔοτ- 
᾿πυιὶα 1,5. ΘἾ11,8. Ψ σο ἁπάσης. 
ἔσο γῶν Ο, ξυνανω- 

ἧς ἔτ. ξυν ὠνιξομένοις. 
φελείᾳ.. ῬΑ]. ΤΛΗΤΣΝ γιά, 

᾿ Ῥχβεῖ. δὰ Ἤστπι. ᾿ 
2. ΣποΥδᾶς τε. Ο. δέ. 

- Τύσετε. 1). 1. χύσεται. 
“Ὡς γε. Ἐ. ΑΥ, ΟἾγ. ἅς τε: 

δ δ νεὶ,. ἍπΡ. Ο. ΤΕ. Ραϊ. ; ΝΝομίξει. Ο: Ταῦτ, νομίξειν. 
ϑιδείπι παραβεβάσϑαι δρῃοκοῖξ 
δι, ΟΕ, ποῖ; 
᾿Ἠδικημέναις, Π.1. ἠδικημένας. 
᾿Δμυνόμενοι. Οτ. ἀμυνούμενοι. 

σ. ἀμεϊνόμενοι.- 
Πρότεροι. Μοβαι. πρότερον. 

᾿ς Ο8ρ. ΟΧΧΙΝ. Ὑπάρχον οτῖ- 

Γδυτ, [π 1. ὑπάρχων, 568 ὃ 5. ὥ. 
“Ὑμῖν. Ἀδρ. (6.) στ. ΕἸοτ. οἷν 

αἰ νἱάείαγ, δἰίαπι Ο]. ἡμῖν. 
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λεμεῖν, καὶ ἡμῶν τάδε κοινῇ παραινούντων, εἴπερ. βε- 
βαιότατον τὸ ταῦτα ξυμφέροντα καὶ πόλεσι καὶ ἰδιώταις 
εἶναι, μὴ μέλλετε. “Ποτιδαιάταις τε ποιεῖσθαι τιμωρίαν, 
οὖσι “ωριεῦσι, χαὶ ὑπὸ ᾿Ιώνων πολιορκουμένοις, (οὗ 

πρότερον ἦν τοὐναντίον,) χαὶ τῶν ἄλλων μετελϑεῖν τὴν ὅ 

ἐλευϑερίαν.. ο, ὡς οὐκέτι ἐνδέχεται, περιμένοντας, τοὺς 
μὲν ἤδη βλάπτεσθαι, τοὺς δ᾽, εἰ γνωσϑησόμεϑα ξυνελ- 
ϑόντες μὲν, ἀμύνεσϑαι δὲ οὐ τολμῶντες, μὴ πολὺ ὕστε- 

ρον τὸ αὐτὸ πάσχειν, ἀλλὰ νομίσαντες ἐς ἀνάγκην 
ἀφῖχϑαι, 
γεσϑαι, ψηφίδασϑε τὸν πόλεμον, μὴ φοβηϑέντες τὸ αὖὐ- 
τίχα δεινὸν, τῆς δ᾽ ἀπ᾿ αὐτοῦ διὰ πλείονος εἰρήνης ἐπι- 

ϑυμήσαντες" (ἐκ πολέμου μὲν γὰρ εἰρήνη μᾶλλον βεβαι- 

1. Εἴπερ βεβαιότατον] λείπει τὸ δοκεῖ, ἵν ἦ; εἴπερ δοκεῖ. --- 
4, Ὑπὸ ᾿Ιὠώνων διαβέβληται γὰρ τὸ ὄνομᾳ τῶν Ἰώνων εἰς μαλα- 
κίαν " τῶν δὲ “΄ὠριέων ἐπὶ ἀνδρείᾳ δοξάζεται. --- 5. Καὶ τῶν ἂλ- 
λων] ἀπὸ κοινοῦ τὸ μέλλετε. --- “Μετελϑεῖν] ἀντὶ τοῦ ἀνασώσα- 
σϑαι. --- - 6. Ὡς οὐκέτι ἐνδέχ.} τὸ ὡς ἀντὶ τοῦ γὰρ, ἵν᾽ ἦ, οὐκέτι 
γὰρ ἐνδέ ἐχεταῖ. Ὅμηρος" ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς. τὸ δὲ περιμέ- 
νοντας ἀντὶ τοῦ περιμενόντων. -- Τοὺς μέν] λείπει ἡμῶν. (40γ.) 
10. Τάδε) ἃ εἴπομεν δηλονότι. (λ. 40γ. ) -ἰ΄ 11: Τὸ αὐτίκα δει-- 
νόν] τὸ πρὸς ὀλίγον γινόμενον ἐκ τοῦ πολέμου. --α 19, ᾿4π᾿ αὐτοῦ) ΕῚ 
τοῦ πολέμου. (ἃ. .10γ.) ---- Διὰ πλείονος] γρόνον. (λ. 4γ.) --ο 

Τάδε κοινῇ. ος οτἄϊηθ Ο855. 

ὦ ἄνδρες ξύμμαχοι, χαὶ ἅμα τάδε ἄῤιστα λέ- 10 

Απὑρ. α. Ε΄ "ὋῬ4): Τὸν ναι. Ἦ. 6. 
οο΄, Βαβ. Ὅτ. Μοβαι. Ηδββυκ. 
ΒεκΚ. νυ] ρο κοινῇ τάδε. 
Τὸ ταῦτα. ΟΥ̓. τϑ τ. ἴἰ, δὐποῖ. 

ταυτὰ γ6. 
Ποτιδαιάταις τὲ. Ὁ. δέ ῬΥο τε 

Βδρεῖ. 
“τὴν ἐλευϑ. Τήν τη, ΟΥ̓. 

9. Οὐ τολμῶντες. ῬΑ]. ΟΥ. Β 
1). Ταιτ, Ε΄ Μοβαι. Αὐ. Οὔ, 
Ὥλδλη. Βαυ. νϑιὶῦ. δαά. ἀτολμῶν- 
τὲς. γ9 68 51 6Χ ἀπδθι5 νοΟ]Ρι5. 
πα ἴδοϊθοᾶα δἱδ, ἀτολμοῦντες 
(«μπιοά 1π Απρ. βΌΒΡΥΔ οὐ τολμῶν- 
τὲς 4]. τ] Δ η.5οΥρὲ, Ὑπιδν] ΕΘ  ΘΡῚ., Ὁ 
αιιΐα ΟΡ βθυύναν)ξδ, νϑύρα οἰσοιιηι- 
ἔχ ὀχ βθδυπάα οοΟὨ σα 1Π 
ῬΥΪΠ8ΠῚ ἰΥδΉ51Ὑ6., ααατι Πιὶμ5- 
τη αὴ δου ροβέιἴο. ΒΡ Θυν θη. “ἐ 
ἩΠΏ5. ΟΣ Τὸ». δὰ Ῥῆγγη. Ρ. 
ό5ο. Τιιδ. οὐ τολμῶντας. 

Μὴ πολὺ -- ἐπιθυμήσαντες. 
Ἐϊα ὃ Ὁ ΗΖ 46. Ὁ., 588 ἴῃ ἸηδΥρ. 
ΒΆΡΕΙΣ ᾿ 

Ἐς ἀνάγκην. ΕΊΣ 6. "᾿ς 1) 
στ. Εἰς ἃ ἀνάγκην (455. Αια. ΡᾺ]. 
οἱ βἷο ἴη Βερ. (6.) Η., αδὶ Βαθο 
πὶ 1 γαῖ. δρϑυύδηΐ., πηδη. Ὑ66. 
Δὐϑοτίροῖς, Ψη]σῸ ἐπ᾿ ἄνάγκ. οἵ 
δῖος Ηδβοκ. οἱ Β6εκ.. 

᾿φῖχϑαι. 6. ἀφικϑαὶ, φυοᾶ 
ἀθΙ 8 σΟΥΥ. 

ἱβηφίσασϑε τόν. “Θαοᾶ ἘΔ Γ Ὁ) 
ἀπιουροπίτην δή, οαπὴ ΟἿ 58: Ατιρ. 
Ο. ἘΦπΡΕ]: 10 8. Ηῖ, Βιορ. (ἢ 
ΟΥ. 1. Ταμτ. τὰ. Υὐς ΟἾΥ, Ῥδπ; 
Βασ, νοιξ. εὐ ά, Ηδϑοῖς. Βεκκ. οὐ. 

Ἔκ πολέμου -- ἀκίνδυνον. 
»» ϑἴο!. Ρ. δ. “ ἌἍΨΑ558. 

ΜἭάλλον βεβαιοῦται. Μᾶλλον 
οΥ. οοα, Β85. ἘρὲΝ βεξριρθξω 
Ῥομΐ Εὶ, 



Ἂν 

ν 

. 

ΑΌΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. ΚΕΦ. ρκδ'. ρκέ. 

οὕται" 

875 

ἀφ᾽ ἡσυχίας δὲ μὴ πολεμῆσαι, οὐχ ὁμοίως ἀκίν- 
δυνον.). 8. καὶ τὴν καϑεστηκυῖαν ἐν᾽ τῇ Ἑλλάδι πόλιν 
τύραννον ἡγησάμενοι ἐπὶ πᾶσιν ὁμοίως καϑεστάναι, ὥρτε 
τῶν μὲν ἤδη ἄρχειν, τῶν δὲ διανοεῖσθαι, παραστησώ- 

δμεθα ἐπελθόντες" καὶ αὐτοί [τε] ἀκινδύνως τὸ λοιπὸν 

οἰχῶμεν, καὶ τοὺς νῦν δεδουλωμένους “Ἕλληνας ἐλευϑε- 
φῴσωμεν.“ Τοιαῦτα [μὲν] οἵ Κορίνϑιοι εἶπον. 

(ς. Οἱ ξύμμαχοι. ψηφίξονται πολεμεῖν.) 
) 

᾿ρκέ., Οἱ δὲ “Ἰακεδαιμόνιοι. ἐπειδὴ ἀφ᾽ ἁπάντων ἤκου- 
σαν γνώμην, ψῆφον ἐπήγαγον τοῖς ξυμμάχοις ἅπασιν, 

10 ὅσοι παρῆσαν, ἑξῆς, καὶ μείζονι. καὶ ἐλάσσονι πόλει" καὶ 
τὸ πλῆϑος ἐψηφίσαντο, πολεμεῖν. 2. δεδογμένον δὲ αὐ- 
τοῖς, εὐθὺς μὲν ἀδύνατα ἦν ἐπιχειρεῖν ἀπαρασκεύοις οὖ. 
σιν" ἐκπορίξεσϑαι δὲ  ἐδόχει ἑκάστοις ἃ πρόῤξφορα ἦν, 

Ξ, ΄αϑεστηκυῖαν) γεγονυῖαν. 1. 4ὐγ.) --ὀ Πόλιν τύραννον] τὰς 
᾿ἀϑήνας λέγει, τὸ δὲ ἑξῆς, πόλιν τύραννον παραστησώμεϑα. {πλεο- 
νάζξει τὸ τῆς τυραννίδος ὄνομα, ἵνα μᾶλλον παροξύνῃ.( λ. 4ὖγ.)} --- 
83. ̓ Επὲ πᾶσιν] κατὰ πάντων. (1. 40γ. ) -“- 4. 4ιανοεῖσϑαι! ἀπὸ 
κοινοῦ Ῥὰ ἄρχειν. (Δ. Α4ὐγ.} --- Παραστησώμεθϑα)] δουλωσώμεϑα. 
ἐξ “40 

Ἰπμρ νῦν σκέψιν. 

ρπέ. 9. Τνώμην] ἀπόφασιν. ( λ. Α4ὐγ.) --- Ψῆφον ἐπήγαγον} 
δῆλον δὲ ὅτι τισὶ δοκεῖ καὶ τισὶν οὔ. --- 

Ἑξῆς) κατὰ τάξιν. (λ. “40γ.) το Τὸ πλῆθος] τῶν “Πακεδαι- 
μονίων δηλονότι. --- 12. ᾿Αδύνατα) ἀντὶ τοῦ ἀδύνατον. ( Βασ. ), τος 
13. ᾿Ἐχπορίξζεσϑαι) ἔκ τενος πόρου λαμβάνειν. 
τῶν ἐκτὸς. εἰς ἄστυ Ἀρμλτμ᾽ ὃ νῦν λέγουσιν σκα. 

τ: ᾿Ἐπὶ πᾶσιν ὁ ὁμοίωρ, ἙΕ. ὁμοί- 
ὠρ΄ πᾶσι. αι 
᾿Παραστησώμεϑα. ψαΐ. Τιαῖτ, 
γἰη ἃ, τα. ,παραστησύμεϑα. 

ὄντες. ἽΜοβαα: ὑπεξελ- 
᾿ὥόντερ.. 

Αὐτοί τε. τε ΟΠ, (855. Ατιρ, 
ΟἹ. ὦ, Ρα]. 1ἰ,. ψαῖ. Η. Βερ. 
Ἀρὰν. ὦ ᾿ελώναν οᾷ μὶς 5ϑιϊς ΡΙ δοοῖ, 

0,855. Αὑρ. ταῦτα. 
Μεῖον ει. Ια, ἮΝ ΚΒ 

ν᾿ ὁπ. ἀ55. Αἱ. ΟἹ. Ἐ. 
Τι. γαι. Η. Ο. ΒΕκΚ, ἐμ Ο. 

τρΝ τη8. βουρὲ, Οοπηηθη- 
ἰὼν ταυπιθη᾿ ἀϑεῖε Ι,. 56.,. 72. 

λιν, ΟχχΥ. τνώμηνι Μαζξ. 
ϑίερῃ. γνώμης. 

(λ. 4ὑγ.) ἘΞ ἀπὸ 
««ζειν ἐν τῷ 

᾿Εψηφίσαντο. 1. ἐψηφίσατο. Αἱ 
νἱα. Μ δι, Οὐ, 8..501. δὑποῖ, δὰ 
Ι, τοῦ. 

2, Δεδογμένον. ΑΥ. Οἢχ. Πδη, 
δεδογμένου. 3. ῬΕΥΡΘΥΒΙα; εχ 'σπο- 
ταϊϊοηβ Αἰϊοίϊβιηϊ ; ἀθ απο Βιι- 
ἀδθιι5 ἰὼ Οοπιιθηίαγ, Η, ϑίθρῃ. 
Αρροπμά. δὰ Τ᾿ νββϑαιγ, Ρ. 160. οἵ 
Οδπιθσαχ. δᾶ Αοί, Αροϑβί. 71, 29. 
ΓΜ... 8. 564.1 515 οᾶρ. ΡὈΥϑθο.. 
καλῶς ὑπάρχον. φαρ. 190, εὖ δὲ 
παρασχόν. ἵνϑο Πι6]1115 οογγθοῖοσ , 
οοὐ. Οτ, πιοχ ἄδυνατον Ῥγὸ 
ἀδύνατα. Ν᾽ά. δὰ οαρ. 1.“ὈὺΚ. 
Ἦν οἷι. Ἐ. 

Ἕ κάστοις 5. ν. αἵ, πιᾶῃ. 
ΡμΡεῖ 6. 

᾽ 

Π8-- 
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᾿ μέχρε καὶ μὴ εἶναι μέλλησιν. ὅμως δὲ καϑισταμένοις ὧν ἔδει 
- πξ “ἐνιαυτὸς μὲν οὐ: διετρίβη, ἔλασσον δὲ, πρὶν ἐςβαλεῖν ἐς 
΄-: » ̓τὴν ᾿Αττικὴν, καὶ τὸν πόλεμον ἄρασϑαι ΨΆΝΟΟΝ 

να . {1}. α κλήματα ἀλλήλων καὶ προφάσεις 
τοῦ πολέμου. ρχς΄ τ ολϑ΄. 

1. Τὸ Κυλώνειον ἄγος. ρπε΄ -- ρχζ΄.) 

τς ρχς, ἘΝ ΤΟΥΤΩῚ δὲ ἐπρεσβεύοντο τῷ χρόνῳ πρὸς 
τοὺς ᾿Αϑηναίους, ἐγκλήματα ποιούμενοι, ὅπως σφίσιν ὅ 

ὅτι μεγίστη πρόφασις εἴη τοῦ πολεμεῖν, ἣν μή. τι ἐςα- 
κούωδι. ῷ. καὶ πρῶτον μὲν πρέσβεις πέμψαντες οἵ 4α-. 
χεδαιμόνιοι ἐκέλευον τοὺς ᾿4ϑηναίους τὸ ἄγος ἐλαύνειν 

τῆς ϑεοῦ" τὸ δὲ ἄγος ἦν τοιόνδε. 8. Κύλων ἦν Ὀλυμ- 
πιονίκης, ἀνὴρ, ̓ Αϑηναῖος, τῶν πάλαι εὐγενής τε καὶ 10 

δυνατός. ἐγεγαμήκει δὲ ϑυγατέρα Θεαγένους Μεγαρέως 

)}ὺ 

πάστρῳ εἰςάγειν. κάστρον δὲ λέγεται τὸ ἄστυ, καὶ ἔστι λέξις Ἶτα- 
λική. (Βασ.) --- 1. ἹΜέλλησιν] ἀναβολήν. (λ. 4“3γ.) --- Καϑιστα- 
μένοις παρφασκευαξομένοις. 

ρπς΄. ᾿Εγχαλήματα ποιούμενοι ἐγκαλοῦντες. 
8. Τὸ ἄγος ἐλαύνειν τῆς θεοῦ) τοὺς τὸ ἄγος δράσαντας τῆς 
Θεοῦ, τῆς ᾿᾿Αϑηνᾶς. -- 9. Κύλων ἦν τ τὸ διήγημα τὸ 
κατὰ τὸν Κύλωνα ϑαυμάζξει σφόδρα. ὃ “τεχνογράφος, καὶ δσυμβου- 
λεύει ἐπιμελέστατοι αὐτὸ ἐκμαϑεῖν τοὺς νέους, ἵνα μιμήσωνται. 
5. Ὅτι τοῦ διηγήματος τοῦ κατὰ τὸν Κύλωνα τὴν σαφήνειάν τι- 
Ψνερ ϑαυμάσαντες, εἶπον, ὅτι λέων ἐγέλασεν ἐνταῦϑα, λέγοντες πε- 
οἱ Θουκυδίδου. . Ὅτι τὰ κατὰ Κύλωνα ἐπράχϑη͵ σχεδὸν ἐπὶ 

(λ. 4ὖγ.} --- 

«----... τῆς ἐν ΜΜαραϑῶνιε μάχης. - 

“ΜΜέλλησιν. Ὦ. Ἐ- μέλησιν. 
ὡς “:ετρίβη. Ὦ. διετρίβεε, ἢ 5. 

εἰ Θα΄, πηδῃ, 
ἜἜλασσον δέ Μοβατι ἔλασσον γάρ. 
“ἀρ. ΟΧΧΨΙῚ. “Ὅπως οπι. Ἐ. 
Τοῦ πολεμεῖν. (455. τοῦτο πολ. 
᾿Ἐςαχκούωσι. (455. Ατρ. Πα, 

ἹΜοϑβηῖι. τὰ. (φαϑηἔιπη αι τη ἴα 
μος ΡΘΥ σ᾽ γ85 σούποΥδ ᾿σεξ, π δῖα 
οοὐ, Βα δῖ ἴδῃ πῃ ἐρῶ δαιοὴ ΑΥ. 
ΟἾγ. Πδη. ἐςαχούσωσι. Ἐ, ῬατΥτ. 
ἡ 181] ἃ: Ο81]1. δποϊδίιπι. γαῖ. 
ἀκούωσι. ΟΥ̓. πρ τὰς ὃ... 92..τὉ 
᾿ς ᾿Πρέσβεις: πρέσυεις. 

οϑαϊά, ἴῃ ἄγος τορῖ: πέμψ. οἱ 
«ακεδ. πρέσβεις, (“ ὙΝΑΒ55. 

᾿Ελαύνειν. Ο. ἐχβολεῖν (ἐκβα- 
λεῖν), ἘΣ ᾿μΐεσρυ. 

11. Δυνατός) πλούσιος. 

Τῆς ϑεοῦ. Μαῖ. ΑΥὐ, ΟἸγ. τοῦ 
ϑεοῦ. Ατ νὰ, ἔῃ, α8ρ. 

8. ᾿Ολυμπιονίπης ἀνὴρ ᾿ϑην. 
11 Ηδβϑοκ. οἱ Βεῖκ. οχ (885. 
Απρ, 6. Ε΄ Ῥα]. Τὸ, αι. Η. Ἀδρ. 
(9. Β85. Ι. ῥὑτοὸ νη]ο, ᾿Αϑηναῖος, 
ἀνὴρ ᾿Ολυμπ: ΜΝυΐραγθηι οταϊ- 
Πθηὶ ΟΟΕ1ΕΡ. Ἡετοάοῖὶ νου} 5 
Υ, Ζι, ἦν Κύλων τῶν ᾿4ϑηναίων 
ἀνὴρ ᾿Ολυμπιονίκης τυθίγ, αῇε- 
ΤΘη5 ᾿ΔΠΊΘ ἢ 51 Π1}}} ΟΧ ὙΠ, ἀνὴρ 
Σπαρτιάτης ΠΙ, 99. ἀνὴρ .4β- 
δηρίτης 11, 29. ἀνὴρ Πέρσης. 1Υ͂, 
50. Αὐρ. Ῥνάθιθυθα Ῥοβῖ πάζαι 
Δι οΥραπριῖ, οἱ τὰ Ηδαοῖ. 

,“Θυγατέρα. Θεαγένους, [εγα- 
ρθέως ἀνδρός. ΜΜδυρ. ὕδβπι. Μεγα- 
ρέως ἀνδρὸς Θεαγ. ϑυγατέρα, 
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ἀνδρὸς, ὃς κατ᾽ ᾿ἰχεῖνον τὸν χρόνον ἐτυράννει Μεγά-- 

εὐ δὰ χρωμένῳ δὲ. τῷ Κύλωνι ἐν “ελφοῖς, ἀνεῖλεν 
ὁ ϑεὸς, ἐν τῇ τοῦ Διὸς τῇ μεγίστῃ ἑορτῇ καταλαβεῖν 
τὴν ̓ “ϑηναίων ἀκρόπολιν. ὅ. ὁ δὲ παρά τε τοῦ Θεαγέ- 

'δνους δύναμιν λαβὼν, καὶ τοὺς φίλους ἀναπείσας, ἐπει- 
δὴ ἐπῆλθον ᾿Ολύμπια τὰ ἐν Πελοποννήσῳ, κατέλαβε τὴν᾽ Ο1. με΄. 
ἀκρόπολιν ὡς ἐπὶ τυραννίδι, νομίσας ἑορτήν τε τοῦ “1 ὁς 
μεγίστην εἶναι, καὶ ἑαυτῷ τι προςήκειν, ᾿Ολύμπια νενι- χ 
κηκότι. 6. εἰ δὲ ἐν τῇ ᾿Δττικῇ ἢ ἄλλοϑί που ἡ μεγίστη 

10 ἑορτὴ εἴρητο, οὔτε ἐκεῖνος ἔτι κατενόησε, τό τε. μαν-- 
τεῖον οὐκ ἐδήλου" (ἔστι γὰρ καὶ ᾿4ἀϑηναίοις Διάσια, ἃ 
χαλεῖται Διὸς ἑορτὴ Μειλιχίου μεγίστη. ἔξω τῆς πόλεως" 

ἐν ἡ πανδημεὶ ϑύουσι, πολλοὶ οὐχ ἱερεῖα, ἀλλὰ ϑύματα 
ἐπιχώρια") δοχῶν δὲ ὀρϑῶς γιγνώσκχειν, ἐπεχείρησε τῷ ᾿ 

18 ἔργῳ. 17. οἵ δὲ ᾿ἀϑηναῖοι αἰσϑόμενοι, ἐβοήϑησάν τῷ 
πανδημεὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ προςκαϑεζόμε- 

“: ἀλη περὶ τυραννίδος δηλονότι, ὡς ἐκ τῆς ᾿ἀποχρίσεως δεί- 
ἀνύυται τῆς τοῦ ϑεοῦ. --- 4. Ἀκρόπολιν ταύτην γὰρ κατελάμβανον 
οἱ τυραννίδος ἐρῶντες. --- 6. Τὰ ἐν Πελοποννήσῳ) τοῦτο προςέ- 
ἅγηπεν, ἐπειδὴ ἔστιν Ολύμπια καὶ ἐν Μακεδονίᾳ καὶ ἐν᾿ "᾿4ϑήναις. --- 
7. ᾿Επὶ τυραννίδι] ὡς τυραννήσων. -- 9. Εἰ δὲ ἐν τῇ ᾿Ἱττικῇ -] 
ἐκ τούτου δηλοῦται σαφῶς ὅτι περὶ τῆς τῶν “ιασίων τὸ μαντεῖον 
ἔλεγε. Ἰ(λ “40γ.) - -Ἠ11. Καὶ ᾿ἡϑηναίοις] καὶ παρ᾽ ̓ 4ϑηναίοις. (1. 
“4υγ.) - Ζιάσια] ἣν καὶ ἔλεγεν ἴσως ὁ ϑεὸς ἑορτήν. --- 18. Παν- 
δημεί ---Ἴ πανδημεὶ ἑορτάξουσι, ϑύουσι δὲ πολλοί. --- “Ιερεῖα] 
πρύβατα. (Βασ.) -- Θύματα)] τινὰ πέμματα εἰς ζώων μορφὰς τε- 
τυπωμένα ἔϑυον. -- 12. ᾿Ορϑῶς γινώσκειν] ἀπλανῶς νοεῖν, τὸν 
χρησμὸν δηλονότι. (1. 4υγ.) --- Τῷ ἔργῳ) τῇ τυραννίδι. (λ. 41γ.) ---- 

Αἰσϑόμενοι ἢ αἴσϑησιν τοῦ πράγματος λαβόντες. 
μι τὸ .16. Ἐπ’ αὐτούς κατ᾽ αὐτῶν. (λειπ. 40γ.) - -.. 

Ἴ 

( λείπ-.᾿ 

᾿σαοᾶ ΠΡΟ Ὑναββῖο. Αὐ. ΟἸγ. 
ἦν νους Βαροπὲ ῥτὸ Θεαγ. 

ἄρων. ΟἹ. Οτ. 1. Μεγαρέων. 

χὰ τ τῇ. Τῇ οπι. Ο. ΒΕ. οοά. 
65. :.} [μαὰτ, Μοβαιι. πὰ. Αὐ. 
Ομτ. Πδη. Αἱ νἱά. Μαιμ. Ου, 
5. 276. εὑ ποβ. Κ᾿, βυθός: 

. Μὴν; ̓ 4ϑην. Ω, 6. Η. γαῖ. τῶν 
᾿άϑην. ΚΝ 

5. Παρά τε. τε ΟΠ. ΕἸ. Ι. 

᾿Ἐπῆλϑον. Οα55. υρ, 6. Ἡ. 
1δυχ. Νὶπα. Μοϑβαι. δβϑοιῖ 5ι1:-. 

τπηιι5. δῖα Υ, 76. Κάρνεια ἐτύγ-- 
χανον ὄντα. Οἵ. 1. 1. Ρ. 98. γυ1- 
8ο' (Ηαδοκ. ΒΕΚΚ.) ἐπῆλϑεν. 

Τὶ οτὰ. Ατ. ΟἾχ, Π 8η. 

6. Καὶ ἔρος οί. 91:1. 180. 
Ε. ΑΥ. ΟἾἴτο 

Μειλιχίου. ΩΣ: Ἱεϊλιχείου. 
ἹΜεγίστη. Τή τη. δὰ τηδΥρ,. 5οΥρέ- 
Θύουσι. Ῥοϑβὲ δῆς νούζεπι, ἢσ πὶ 

Ῥοϑβὶ πολλοί νίγρι]α ἱπιεγραηρθησ 
ἄἀππὶ ζπΐς, 14. ποῖ. 
κέ Αν ταρμκ γνροτη τε. Ῥοβιδσίαβ 
6. ὉἹ. ῖ 

ἔς. α΄. 

πρὸ Χρ. 
μα πο ὦ, 
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νὸν ἐπολιόρκουν. 8. χρόνου δὲ ἐπιγιγνομένου, οἵ ᾽4ϑη- 
ναῖον τρυχόμενοι τῇ προςεδρείᾳ, ἀπῆλθον οἱ πολλοὶ, ἐπι- 
τρέψαντες τοῖς ἐννέα ἄρχουσι τὴν φυλακὴν καὶ τὸ πᾶν 
αὐτοκράτορσι διαϑεῖναι. ἡ ἂν. ἄριστα διαγιγνώσκωσι- 
(τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες 8 
ἔπρασσον.) 9. οἵ δὲ μετὰ τοῦ Κύλωνος πολιορκούμε- 
νοι, φλαύρως εἶχον, σίτου τε καὶ ὕδατος ἀπορίᾳ. 10. 
ὁ μὲν οὖν Κύλων καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐκδιδράσκουσιν" 
οἵ δ᾽ ἄλλοι, ὡς ἐπιέζοντο, καί τινὲς καὶ ἀπέθνησκον 

ὑπὸ τοῦ λιμοῦ, καϑίζουσιν ἐπὶ τὸν βωμὸν ἱκέται τὸν 10 
ἐν τῇ ἀκροπόλει. 11. ἀναστήσαντες δὲ αὐτοὺς οἵ τῶν 
᾿4ϑηναίων ἐπιτετραμμένοι τὴν φυλακὴν, ὡς ἑώρων ἀπο- 
θνήσκοντας ἐν τῷ ἱερῷ, ἐφ᾽ ᾧ μηδὲν κακὸν ποιήσουσιν, 
ἀπαγαγόντες ἀπέκτειναν. καθεζομένους δέ τινας καὶ 
ἐπὶ τῶν σεμνῶν ϑεῶν ἐν τοῖς βωμοῖς, ἐν τῇ παρόδῳ 15 

4, ὐτοκράτορσιν αὐτέξουσίοις [οὖσι. (λ. “40γ.}]. -α Ζιαϑεῖναι] 
οἰκονομῆσαι. (1. 40γ.) - Ἧι ἂν) τὸ ἡ [ἀν] ἀντὶ τοῦ ὡς ἄν. (λ. 
“40γ.) --- 7. Φλαύρως] ἀσϑενῶς. (λ. 4υγ.) -- 9. Ἐπιέζοντο! ἔτα- 
λαιπώρουν. (1. 40γ. ἡ: -Ξς 10; Καϑίξουσιν ἐπὶ τὸν βωμόν) ἑαυτοὺς 
δηλονότι παρὰ τὸν βωμόν. τὸ δὲ καϑίζουσιν ἀπὸ τοῦ καϑίζω" 
καθέζονται δὲ ἀπὸ τοῦ κπαϑέζομαι. -- 11. Οἱ τῶν ᾿ϑηναίων ἐπι- 
ξετραμμένοι τὴν φυλ. οἱ ἔχοντες ἀπὸ τῶν ᾿᾿ϑηναίων τὴν ἐπιτρο- 
πὴν τῆς φυλακῆς. (λ. “40γ. ) -- 15. Τῶν σεμνῶν ϑεῶν) τῶν Ἔριν- 
νῶν κατὰ ἀντίφρασιν" ἃς μετὰ τὸν ᾿Ορέστην οἱ ᾿4ϑηναῖοι πλη- 

8, Ἐπιγιγνομένου. Ο. οοα. Β85. 
ἐπιγεν. Γαι. πα, τὰ. ΑΥ. ΟἿΥ, 
ΤΠ) Δ. ἐγγιν. 7, αυοά οαπὶ Ἐ'. ἐγ- 
γιγν. βογῖρίϊιηι 658.15 ρ]δοοσο ρο- 
1εδὲ. Οἵ, ποῖ. 

τ Οἱ ᾽άϑην, Οἱ ἀ6. Μοϑφα, 
ἸΙροςεδρείᾳ. Ο. Μοεαι. δπ. 

προρεδρίᾳ. (δοιιξ προεδρία). ΟΥ̓. 
46 51211}}}0 τ15. σι δίῃ ν 5. αἰθρα- 
Ἰαΐα ἀ6 ΑΥ̓Τ, ΟΥ̓. δρ. ΤΠ πο. 6..12. 

Οἱ πολλοί οπι. ΟἹ., π᾿ πιᾶυρ. 
πολλοί. 

Φυλακήν. Ψαϊ]δο (εἰ Ηδδοῖ.) 
φυλακήν αἷς ξεὰ τε οἠἹ. (858. 
Αὐρ. Ῥ4]. 1τ, αι. ἰκμὰς ὁ νὰ εὐ ἡ 
Ἐ,. ΒεΕΚΕ. 

“Αὐτοκράτορσι. 1. αὐτοκράτορι 
εἰ ΤΆΔΥΡ. αὐτοκράτορσι. 

“ιαγιγνώαωσι. Οτ. διαγιγνώ-- 
σκουσιν εὖ 6χ Θῃιθμα, ὠσίν. Εἰ- 

ἴαυι Τιϑασ, Ἐς ΟἾγ. δεαγιγνώ- 
σκουσι. 

9. Οἱ δέ. στ. οἵ τε. 
Κύλωνος. 1, χειμῶνος. 
10. Καὶ ὃ. ΟΥ. οπὰ. ὃ." 
Αὐτοῦ ἀκ. 1 ιν, Ε. Αγ. ΟΒχ, 

ΠΏ 8}. 
Καίτινες καί. ΑἸ οτατι καΐέ οπι.. 

(855. Μοβαᾳα, Ιῃ Ατδ. ΘΥΔΒ.ΠΙ. 
“Ὑπό. Ἰιδαγ. Ἐ. Ατ, ἀπό. : 
«ιμοῦ. ΕἸοΥ. λοιμοῦ. 
Τὸν ἐν. Τιαῦτ, τῶν ἐν. 

"11. ᾿ἀναστήσαντες δέ. “4 οπι- 
Η. 1{.,. 5. ν. 8]. πιῆ. μαροῖ σ. 

᾿ἘἘπιτετραμμένοι. Ὦ. ἐπιτρεψά- 
μένοι. Β. αιϊάειη. ἐπίτετραμμέ- 

γοι, 568 5Υ118}08 τὲ 5. Υ. 
Ποιήσουσιν. Ἐ;. ποιήσωσιν. 
“Θεῶν ἐν ἀ6. τὰ. Αὐ. ὁ δε. εἤϑαμ., 

δο]μπι ἐν Γι, 
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διεχρήσαντο. καὶ ἀπὸ τούτου ἐναγεῖς καὶ ἀλιτήριοι τῆς 
ϑεοῦ ἐκεῖνοί τε ἐκαλοῦντο, καὶ τὸ γένος τὸ ἀπ᾽ ἐχείνων. 
12. ἤλασαν μὲν οὖν καὶ οἱ ̓ 4ϑηναῖοι τοὺς ἐναγεῖς τούτους, 
ἤλασε δὲ καὶ Κλεομένης ὁ “ακεδαιμόνιος ὕστερον μετὰ 

δ᾽ ἀϑηναίων στασιαζόντων" τούς τε ξῶντας ἐλαύνοντες, καὶ 
τῶν τεϑνεώτων τὰ ὀστῶ ἀνελόντες, ἐξέβαλον. κατῆλ- 
ὅον μέντοι ὕστερον, καὶ τὸ γένος αὐτῶν ἔστιν ἔτι ἐν 
τῇ πόλει. τι Ὁ 

(Διότι οἱ Πακεδαιμόνιοι τοῦτο τὸ ἄγος ἐλαύνειν ἐκέλευον!) 

ρχξ΄. Τοῦτο δὴ τὸ ἄγος οἱ “αχεδαιμόνιοι ἐκέλευον 
10 ἐλαύνειν, δῆϑεν τοῖς ϑεοῖς πρῶτον τιμωροῦντες, εἰδό- 

σίον τοῦ ᾿Δρείου πάγου ἱδρύσαντο, ἵνα πολλῆς τιμῆς τύχωσιν. --- 
ἅ, Κλεομένης) βασιλεὺς Δακεδαιμονίων, οὗ μέμνηται Ἡρόδοτος. -- 
ἹΜετὰ τῶν στασιαζόντων) ἀμφίβολον, πότερον ἤλασε μετὰ τῶν στα- 
σιαξζόντων ᾿Αϑηναίων, τουτέστι καὶ τοὺς στασιάζοντας, ἢ ἤλασε 
μετὰ τῶν ᾿Αϑηναίων, ὅτι ἐστασίαζον, ἵνὰ μὴ ὦσιν ἐν τῇ πόλει οἱ 
ἁλιτήδιοι" ὅπερ ἄμεινον. --- 6. Κατῆλθϑον μέντοι ὕστερον] οἱ φυ- 
γαδευϑέντες. (λ. 40γ. ᾿ 

᾿ς ρκζ΄, ᾿Ἔπέλευον ἐλαύνειν) μετὰ τὸν Κλεομένην. --- --- 

,“Πιεχρήσαντο. Τιαιιγ. Ἐ,., ἀπε- 
χρήσαντο. Ααα. ποῖ. 

. Ἐναγεῖς καί. Ο. ἐναγεῖς τε καί. 
᾿Δλιτήμοι. Τιαυχ. ἀλητ. 
«Τῆς ϑεοῦ. Ἡ. τοῦ ὃ. οὐπι τῆς 

5. ν. 8]. πιδῃ. 
. Ἐκείνων. Τιϑπγ, ἐκείνου. ο 

19. Οἱ ζάϑην. Οἱ οτι. 11. 
ο Καὶ Κλεομ. Καί οτι. Β. 

5), Τῶν τεϑν; --- ἐξέβαλον. ΤῊ οι. 
ἽΜ85. ἴῃ ἀνεῖλεν, ““ ΥΥ Α58. 

3 , ᾿ 
᾿Εξέβαλον. Οα55. Ατιρ. Η͵ αἴ, 

Τι. τὰ “ἐξέβαλλον. Ὑἱαα, ἐξέλα-- 

ΓΗ ποὺ. : ν 

- Ἔστιν ἔτι. ἤτιπα οταϊποπι 46- 
᾿δοχιιηΐ (855. Ατιϑ. Ῥα], 10, Ψαϊ. 
Ἡ. Βερ. (6.}) οοὰ. Βαξς. ΟΥ. 
Μοβαι, Ηδθοκ. ΒοΚκ. Ἔτε οπι. 
ο. ἘΤ ναϊρο ἔτι ἔστιν. 

Οδρ. ΟΧΧΥΊΤΙ, ᾿Εκέλευον ἐλαύ- 
νειν, Ῥχοθανίπιι5 ογαϊηοπηι (855. 
Δαρ.. Ο, Ἐν ῬΕ]. Τι, Ψαὶ. Βα5. 1, 
Ἐ.. ΑΥ. ΟἸχ. Τδῃ, πιᾶτρ. ϑίθρῃ. 
5080]. Ηδδοῖς, ρχο ἐλαύνειν ἐκέ- 

λευον, ᾳιοά ΒΕΚΙ, βουνανῖξ Αἱ 
ποβίσιλ. ογάϊηθηχ Πα Ρ65 εἰΐδῃα 
Ο. 126. 128. ᾿ 

“1ῆϑεν τοῖς ϑεοῖς. ΑΥ. ΟἸγ απ: 
τᾶτρ. ϑίθρῃ, τοῖς ϑεοῖς δῆθεν. 
»Δίχαθ 114 βου θεπάϊπι οθηβθε 
ϑίθρῃ., ααππι δάνουρ. δῆϑεν δὰ 
ῬδΥΙορ. τιμωροῦντες. ἰοπάθῦθ 
οσομδίοῖ, Κ Η0)5. 8εα δῆϑεν οἐ- 
δηλ 1Ὠ1Π1Ὸ βϑηϊθη ϑυαση ΡΟΠΐ 
ῬΟο556 ἀοορι]οοιιβ Επγρία]5 ἈΠ 65 
ἴα πᾶ. Εἰχ,. αἰΐϊὰ5. ΗβιοάουΥΐ 
δριιὰ Ζθιη. δὰ Ὑὴρ, ρ.. 499. οἵ 
ΡΙττθ5. Οὐπὶ Ηδαοὶς. ΤΟΊ τι νἱγ- 
δύ] απὶ ἀπίθ δῆϑεν ΡΟΒι]Πηι15. 

Εἰὐδότες δέ. Οτ. 1, δέ οπι. Ἐ"- 
Τιϑαγ. Αὐ, ΟἾΥ. τε, ΕἸΟΥ. πιᾶΥρ'. 
Οδη,. δή Ἔχ θα πέ. ,,3ΔῈ νϑῦὸ μᾶγ- 
εἰς, δέ Ρογῖη 6 ἴσο ροβίξααι ἰἶσ6- 
ΤΩυ5, 80 51] μέν ρΥδθοθαοσαΐῖ οἵη 
τιμωροῦντες, πος 56η51:: {{{πῶ 
φιίάεηι εὐτί 8 ῥταρίεχ ἐπέέϑ, δευείίε 
ἀεδοτμπι υἱεέηι πἰοϊδεῖ, δε τὰ υετῶγ 
φιμοΐ δείγεηΐ, Ῥετίείεπι πεῖς ρίαες 
ἴο ἐ886 αἴσιεπι. “ς ΒΤΈΕΡΗ, 6]. 
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τες δὲ Περικλέα τὸν ᾿Ξανϑίππου προςεχομένον αὐτῷ κα- 
τὸ τὴν μητέρα, καὶ νομίζοντες, ἐκπεσόντος αὐτοῦ, ῥᾷον 

ἌΝ, ν ν᾿ ῃ λυ ἑὰ ᾽ γε: 
ὀφίσι προχωρεῖν τὰ ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων.. 2. οὐ μέντοι 

- Ω » -“ "" ᾽ ν" -" [κ Α 

τοσοῦτον ἤλπιζον παϑεῖν ἂν αὐτὸν τοῦτο, ὅσον διαβολὴν 

οἴσειν αὐτῷ πρὺς τὴν πόλιν, ὡς καὶ διὰ τὴν ἐκείνου ξυμ- 5 

φορὰν τὸ μέρος ἔσταν ὁ πόλεμος. 8. ὧν γὰρ δυνατώ- 
τατος τῶν καϑ' ἑαυτὸν, καὶ ἄγων τὴν πολιτείαν, ἠνὰν- 
τιοῦτο πάντα τοῖς “ακεδαιμονίοις, καὶ οὐκ εἴα ὑπεί-- 

37.432. 7 . , ἕν ΣΝ δ ὠλϑι ᾿ 

κεῖν,) ἀλλ ὃς τὸν πόλεμον ὥρμα τοὺς “ϑηναίους. 

(24. Τὸ ἀπὸ Ταινάρου ἄγος.) 

ἴσως ρκή. ᾿ἀντεκέλευον δὲ καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι τοὺς 4α- 10 
1. οη΄. ἔτ. γι. ̓ κεδαιμονίους τὸ ἀπὸ Ταινάρου ἄγος ἐλαύνειν. οἷ γὰρ 
πρὸ Χρ. ““ακεδαιμόνιοι ἀναστήσαντές ποτε ἐκ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ποσει- 
υξς . 

1. Προςεχύμενον ] ἔνοχον ὄ ὄντα. --- “ὐτῷ] τῷ ἄγει. --- Κατὰ τὴν 
μητέρα] κατὰ τὸ γένος τὸ μητρῷον. -- - 4, Τοῦτο] τὸ ἐκβληθῆναι. --- 
Αὐτῷ] τῷ Περικλεῖ. -- “Ζ΄αβολὴν οἴσειν αὐτῷ] συνέβαινε γὰρ αὐ- 
τῷ μὴ πιστεύεσθαι στρατηγίαν τοιούτῳ ὄντι. --α 5. Τὴν ἐκείνου 
ξυμφοράν) [τὴν ἀπὸ περιστάσεως δυςτυχίαν, καὶ οὐκ ἐξ οἰκείας" 
ἀβουλίας καχοπραγίαν. καὶ ἐν τῇ δημηγορίᾳ »καὶ οὐκ ἴσμεν ὅ Ὅπως 
τῶνδε τριῶν τῶν μεγίστων ξυμφορῶν ἀπήλλακται." ἤτοι κακιῶν. 
καὶ γὰρ αἱ τῆς φύσεως ἐλαττώσεις καὶ διαπτώσεις κακίαι πάντως 
εἰσί. καὶ προϊὼν ἐν τῇ δημηγορίᾳ Περικλέους τὰς ἀποτυχίας εἴς- 
ρήκεν" »»ἐνδέχεται γὰρ, τὰς ξυμφορὰς τῶν πραγμάτων οὐχ ἧσσον 
“ἀμαϑῶς χωφῆσαι; ἢ καὶ τὰς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου.“ (1. 4“ὑγ ν)]}"- 
ἄλλως" διὰ τὸ ἄγος, τουτέστι, διὰ τὸ μὴ ἐκβληϑῆναι ὄ ὄντα αὐτὸν 
ἐναγῆ. -- 7. Τῶν καϑ' ἑαυτόν]. τῶν ὄντων κατὰ τὴν ζωὴν αὐτοῦ. 

ρκή. 11. Ταινάρου] Ταίναρον ἀκρωτήριον “ακωνικῆς ἱερὸν 

εἰδότες δὲ καί. Ῥγαθρίθσϑ ἴἵ. εἰ- ΠῸΠ βϑαιθηΐθ γὲ ἱπγθηΐθβ διΐδπι 
δοντες. 11,95. ΥἹἱ, 52. 

Τὸν Ξανϑ'. ὍΔ. τοῦ Ξανϑ'. 
Προςεχόμενον. ΟἹ. Ο. οοὐ. Β45. 

“ππροςερχόμενον, οἱ ἱπ (. ς εἴᾶ5. 
δ]. τιδη. 

Προχωρεῖν δ5ιιρρροαϊανοτγιπξ 
(855. Αι, 6]. Ο. Ἐ. Ῥα]. 1, 
Ψψαὶ. Η. Βερ. (6.) Β85. Ου. Β. 
Ὡ. 1. Ταυγ, Ἐ.. Ψηα. Ἄγ. Οἢγ. 
ΑΙὰ. δδοϊ, Ῥεῖ. Οἵ, 1. 1. Ρ. 
τρᾳ. ψυ]δ5ο προχωρήσειν. ΜαΥβ. 
(81). “προςγωρήσειν. 

ῷ. Τοσοῦτον. Γέ φῬοκὶ τοσοῦ-- 
τον ἃ ΘΟ 116}. 6 5014 σοπίθοΐαγα 
δα ταπι οὐπὶ Ηδδοκ. εἰ ΒΕΚΚ, 
Υγϑιιδ Θχραηχίηγι5, Οὐ μέντοε 

ἘΞυμφοράν. ,..,Ασποδοῖϊ ἐξ εδῆ δ 
1 1η. ργαπε δα πὶ γα πον 
ϑιι 445 1 ξυμφοράν. “ ΥΑΒ55, 

8. Ἑαυτόν. Α, ἑαυτοῦ, οπὶ ν 
8. Ὁ. ΑΥ. ἑαυτῶν. ᾿ 

Πολιτείαν. ΟΥ. πόλῶν 

αρ. ΟΧΧΨΥΠΙΠ. Τὸ ἀπὸ Ταιν. 
Ὦ. τό οπι. εἰ ἀπὸ τοῦ Ταιν. 6χ- 
ΒΡ 6.. 
ἴάγος ἐλαύνειν --- Ταινάρου. 

Ηδεοσ οἱπηΐα ΡῥΥΟΡΊοΥ δἰ ϑάθηι 
γΟσΩΡ. ὙΘΡΟΙ ΠΟΘ πὶ ἴῃ. (8538. 
Θχοϊήεγαης, δε τηϑηῆϊὶ χθῦ, ἷπ 
ΤΑΥ͂Θ, δαἀβοχίρία. 
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δῶνος ἀπὸ Ταινάρου τῶν Εἰϊλώτων ἱκέτας, ; ᾿ἀπαγαγόυ- ; 
τες διέφϑειραν" διὸ δὴ καὶ σφίσιν αὐτοῖς νομίξουσι τὸν 
μέγαν. σεισμὸν γενέσθαι ἔν Σπάρτῃ. 

(838. Τὸ τῆς “Χαλκιοίκου ἄγος. α΄. Παυσανίου προδοσία 
ἢ ἐν " καὶ ϑάνατος. ρλδ΄..) 

Κα ΑΥ Ὁ (Παυσανίας πράσσει πρὸς βασιλέα.) 

τ 9, Ἐχέλευον δὲ καὶ τὸ τῆς Χαλκιοίκου ἄγος ἐλαύ- 

δνειν αὐτούς" ἐγένετο δὲ τοιόνδε. 8. Ἐπειδὴ “Παυσανίας Ολ. οἕ΄. 
ὁ Μακεδαιμόνιος τὸ πρῶτον μεταπεμφϑεὶς ὑπὸ Σπαρτια.- πὸ γ. 

00 Χορ. 
τῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐν Ἑλληςπόντῳ, καὶ χριϑεὶς ὑπ υο΄. 

αὐτῶν, ἀπελύϑη μὴ ἀδικεῖν, δημοσίᾳ μὲν οὐκέτι ἐξε- 
πέμφϑη, ἰδίᾳ δὲ αὐτὸς τριήρη λαβὼν Ἑρμιονίδα, ἄνευ περὶ πὸ 

10. Αακεδαιμονίων ἀφικνεῖται ἐς Ἑλλήφποντον, τῷ μὲν ΜΗ ΤΩ 

γῶ, ἐπὶ τὸν Ἑλληνικὸν πόλεμον, τῷ δὲ ἔργῳ, τὰ πρὸς ἔιαυ. 

βασιλέα πράγματα πράσσειν, ὥςπερ καὶ τὸ πρῶτον τόν. 

Ποσειδῶνος. -- 4. Ἐπκέλευον δὲ καί} οἱ ᾿4ϑηναῖοι.. (λ:..430γ.) --- 
Χαλκιοίκου). “Χαλκίοικος ἡ ̓ Αϑηνᾶ ἐν Σπάρτῃ, ἢ ὅτι χαλκοῦν εἶ-- 

οἶκον, ἣ διὼ τὸ στερεὸν. εἶναι; ἢ διὰ τὸ τοὺς “Χαλκιδεῖς τοὺς 
ἐξ Εὐβοίας φυγάδας αὐτὸν κτίσαι. --- 8. Αὐτῶν) τῶν Σπαρτιατῶν. 
(Δ. 40γ.) --- ᾿Ἐξεπέμφϑη)] εἰς ἀρχὴν. τοῦ 'Ἑλληςπόντου. (Δ. 4υγ.) - 

“9. φυτός]. Παυσανίας. (λ. 4ὐγ. ) -- Ἑρμιόνίδα)] ἀπὸ Ἑρμιόνης 
πύλεως «Ααπωνικῆς. --- 11. Τὰ πρὸς βασιλέα --- πράσσειν) βουλόμενορ 
δηλονότι τὰ τοῦ βασϊλέως πράγματα ποιεῖν" ἐμήδιξε γάρ. (λ. Α4ὐγ. ) -- 

᾿ Ἑϊλώτων. τα. Εἰ. υἱὰ, Ῥγαεῖ, 8, Πῆὲν οὐκέτι. Οο. Βδ5. μὲν 
᾿ Ἡκέτας: Ψυϊδο τοὺς ἱκέτας. οὖν οὐκέτι. 
δεᾶ αχίϊο, 6. (55. Αὐρ, (ΟἹ, Ἑρμιονίδα. Ι. Ἑρμηονίδα. 
(62) Ἐ- Ῥαϊ. 1ι. ναῖ. Ἢ. Ἄρει Τῷ μὲν --- πόλεμον. χὰ αυχο 
(6.) οοἂ. Βα5. Οτ. 1. 1δπτ. ΒΕ, δχοϊ οσιιηΐ. 

χη, Ηκδδοϊς. ΒΕΚΚ, (πεΐδγιιπι ἀϊ- Ἔργῳ. Ὠ. ἔργων. 
διϊποιίο, 4ιπθ μοβὶ ἱκέτας ε5ἴ, γγχράγματα πράσσειν, Ὑ]50 
δηΐ8 δῖερ «Τη8]}6 Ροβὲ ἀπαγαγόν- ἐτς ἡδνλδιώνος πράσσειν. θεὰ 

ἰοοα δ μι. βουλόμενος οτι. (455. Απρ, ῬΑ]. 
ναγόντες. Ὥ. ἐπαγαγόντες. Ο]͵ (, Ἐ᾿ ΙΝ, γαι. Βερ. (6.} 

᾿ »: Ματγξ. δίθρῃι. ἀπέ-. Οἱ; Ώ).,, δπΐθ τὰά οο]]οσδηὶ Γι. 
κτειναν, ἐ εχ ἔπέογρτ. Ἐ, Μοβαψα. πῇ. ΑΥ. Ομτ. Π8η. 

ΠῸ ΨΟΘΒΡ. 5ου ρ εἰ Π|1:5 οιπὶ πα βιιδρίοῖο οΥἶγί ροΐθϑβι, ἃ" 
(δ55. . τ. ῬΔ]. Ὑ]ρο δι᾽ ὅ. αἰΐψφιιο, φαΐ ογδιϊοπθπὶ 18 ΒῈΡ- 
Μοχε ἐ Ἐτιιξέχα σοηΣτοῖς [1η- ῬΊεπάδηι ρυΐαραι, ἢπ πηᾶτρ. βουῖ- 
ἅἄδν. αἰ τιῇ οὐἹξ, Ρ. 2. Ῥίππι δοα.6 ἔδοιιιπι ξιιῖ556., τιξ 
δῶν σον : Ἐ, πὶ. ΑΥ, ΟἾΥ. ςουῖρδα οἱ ῬΥΟ ΔΥθ  γ1ο Ἰοουπε 

δαοισηανογίης, Ασοράϊξ, αιιο 88 
Ἔ ὙΡΉ ἐὐὴ Καί ἀε, Ον. ἐπολ απὸ Θομ δ γπλαί τ, φιφὰ Ρῃγα- 
γος. Ο.ὕ ἄγγος, βεὰ ΜΡ Ὕ εἰ5 Ὅγάθοα ἀφικνεῖται πράσσειν, 

ΕἼδ5. υεπὶξ αὦ ἀρεπάμηεγ ἨΟῸ 5110016- 
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ἐνεχείρησεν, ἐφιέμενος τῆς Ἑλληνικῆς ἀρχῆς. 4. εὐεργεσίαν 
δὲ ἀπὸ τοῦδε πρῶτον ἐς βασιλέα κατέϑετο, καὶ τοῦ παν- 

Ὄϊ. οἕἵ΄. τὸς πράγματος ἀρχὴν ἐποιήσατο. δ. Βυξάντιον γὰρ ἑλὼν 
᾿λα : τῇ προτέρᾳ παρουσίᾳ μετὰ τὴν ἐκ Κύπρου ἀναχώρησιν͵ 

ἔς. ὦ Ὑ (εἶχον δὲ Μῆδοι αὐτὸ, καὶ βασιλέως προρήκοντές τινὲς 5 
ὃ΄ καὶ ξυγγενεῖς, οἱ ἑάλωσαν ἐν αὐτῷ,) τότε τούτους, 

ἮΝ με οὖς ἔλαβεν, ἀποπέμπει βασιλεῖ κρύφα τῶν ἄλλων ξυμ- 

ϑϑυὸ, ἄρ; μάχων" τῷ δὲ λόγῳ ἀπέδρασαν αὐτόν. 6. ἔπρασσε δὲ 
τ γταῦτα μετὰ Τογγύλου τοῦ ᾿Ερετριέως, ᾧπερ] ἐπέτρεψε 

πἰὐδ᾽ 2)τό τε Βυξάντιον καὶ τοὺς αἰχμαλώτους. ἔπεμψε δὲ καὶ 10 

ἐπιστολὴν τὸν Γόγγυλον φέροντα αὐτῷ ἐνεγέγραπτο δὲ ' 

τάδε ἐν αὐτῇ, ὡς ὕστερον ἀνευρέϑη. 7.,, Παυσανίας ὁ ἡγε- 

9. ᾿Δπὸ τοῦδε] ἀπὸ τούτου τοῦ ἐπιφερομένου; περὶ Βυξαντίου δη- 
λονότι." - 4. Μετὰ τὴν ἐκ Κύπρου ἀναχώρ.) ἐνταῦϑα τὰ περὶ τῆς 
πρώτης αὐτοῦ παρουσίας. διηγεῖται. -- 5. Προρφήκοντες] διαφορὰ 
προφήποντος καὶ συγγενοῦς. (λ. 4ὖγ.) --- ὃ. Τῷ δὲ λόγῳ] 

11. Αὐτῷ] τῷ Πέρσῃ. ἴῃ. (λείπ. Αγ.) --- 

τηθαΐϊαπι πο ἀ6ο᾽ἀογαΐῖ, Κ ὉΤΙΚ. 
ΟΕ, Μδιη. συ. 8. 555.}. Ηδβοῖκ- 
ἅτις ᾿δηθη., οἷϊ θᾶθο βἰσιιοΐασα 
ἃ Ὑπυσγαϊαἶς τι ΔΡΠΟΥΤΘΥΘ 
ΤΑ ]150 νἹάεθϑίιγ, Ροβὲ τὸ πρῶτον 
Τπ ΟΥΡυΏ ΧΙ Σ᾽, τὶ Ἰπ δ ηϊεῖντιβ Ρεη- 
ἀεδὲ 4} ἐπεχείρησεν 5. ἐνεχείρ. 
Νορίβοιπι Ῥυϑθιθῦ θα. ἴδοι 
Βεῖκ. 

᾿Ενεχείρησεν. (455. Ατρ, Ὁ]. 
ῬΑ]. 10. ναι, Η. βϑοιτ βισηῖιβ, 
ῬΥδΘϑου πὶ απ Πἰς νου] ἐγ 
χειρεῖν υἰϑ115 ΠΛ η115 ἔΥΘΟΙΘῺ 5 510, 
γυϊρο (Ηδβοὶς. Β6ΚΚ.) ἐπεχείρη- 
σεν. ., σἰχοσὰθ πιοᾶο Τοῦ α1-- 
465... ὙΥΑ55, Ψιὰ, Ιηα, Οτ, ἐπε- 
χείρισεν. 

᾿Ἑλληνιπῆς. Ἐ. Ἑλλήνων. Οιοΐί. 
Ῥγαθοθαὶ τῆς, ἀρὰ ΒΕΚΚΟΥ. εχ- 
οἱατε, ; 

4, Εὐεργεσίαν. 1. εὐεργεσία. 
Κατέϑετο. α. κατέϑητο. Ἐμδγ. 

κατέϑεντο. 

ΟῚ Βυζάντιον γάρ. ΑΥ, Βυξ. δέ. 
1η παρουσίᾳ". ἑλών. »»ϑα]α. 

Βυζάντιον γὰρ ἑλεῖν τῇ προτ. 
σ΄. Ἰερθ ἑλών [ὁχ Ῥμοῖ,, αι 88- 
ἄδθηι μαρδῖ Ρ.. 292.]... Ὑν 488. 

τῇ φή- 
(λείπ. “4γ.) -- 

Κύπρου. ῬΑ]. Κύρου. 
4ὲ Μῆδοι. Ὠκδῃ. δὲ καὶ Π7ηῆδ. 
Τινές. Ἡ. τινός, ες 5. ος δα. 

ἸΏ8}. 
Οἵ. ., Ομ το άπ ζογίαβϑθ 

μος Ῥτοποπιθη.ς ΒΕΚΚ, 
Αὐτῷ. »» χ 0.455, οἵ ΟΥ. ἀϊ- 

δὐϊιοιίο Ῥοβῖϊα εβῦ ροβὲ τότε, ποπ 
Ροβὶ αὐτῷ. “ ὈὔΚ. ἣ 
Ἔλαβεν. γαι. ἔλαβον. 
Τῷ δὲ λόγῳ ἀπέδρασαν αὐτόν. 

Ηΐης βιιπιρϑὶξ Ῥ͵ΟΟΟΡ. Ρ. 1ι. ε, 
ἩδΞοἢ. 

6. Γογγύλου. Ώ. Γοιγίλου. 
᾿Ἑρετριέως. ΠΏ δη. ᾿Ερετρέω 
ἕδιπερ. Οα55. 6]. 6, Ε᾿ τὸ 6: 

(Βῖο τ πῖᾶγ8.}) Η. 1. οοὔ, Β85. 
ΟΥ. ᾧ 5ἴη6 περ. 4ποά. ἀοίρηαϊε 
Ηδδϑοῖΐ. δὶς 1, 153; 5. ΤαΥβιι5 ποα- 
Ὧ}}1 ἸΠθτὶ ᾧ ρτὸ ᾧπερ. 

ἢ ̓ Γόγγυλον. ΝᾺ Τοίγυλον. 
Φέροντα αὐτῷ. Ι. αὐτῷ φέροντα. 
Τάδε ἐν. Ψύϊρο τάδε καὶ ἐν- 

866 καί ἀ6. 6455. Ατρ, 6]. 6. Ἐ- 
τ, Β6ρ. (6.) Η: οοα, Βα5. Γϑμγ. 
Μοβαι. Αὐ. ΟἸγ. ἩΡΌΘΕΣ τὰ 
᾿ἀνευρέϑη. Ἐν εὑρέθη. 
7. Ὃ ἡγεμῶν. Μόξῆα, ἡ ὁπι. ὅ.᾽ 
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μὼν τῆς Σπάρτης τούςδε τέ σοι χαρίξεσϑαι βουλόμε: 
Ψος ἀποπέμπει δορὶ ἑλὼν, καὶ γνώμην ποιοῦμαι, εἰ καὶ 
σοὶ δοκεῖ, ϑυγατέρα τε τὴν σὴν. γῆμαι, καί σοι Σπάρ- 
τὴν τε καὶ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα ὑποχείριον ποιῆσαι. δυ: 

δνὰτὸς δὲ δοκῶ εἶναι ταῦτα πρᾶξαι, μετὰ σοῦ βουλευό- 
μενος... εἰ οὖν τί σε τούτων ἀρέδκει, πέμπε ανδρα πι- 
στὸν ἐπὶ ϑάλασσαν, δι οὗ τὸ λοιπὸν τοὺς λόγους ποιη- 
σόμεϑα.““, ΤΩΣ 

Ἔν (Βασιλεὺς ἀντεπιστέλλει ἸΤαυσανίᾳ.) 

 ρχϑ΄. Τοσαῦτα μὲν ἡ γραφὴ ἐδήλου. Ξέρξης δὲ 
10 ἥσϑη τε τῇ ἐπιστολῇ, καὶ ἀποστέλλει ᾿Δρτάβαζον τὸν 

ΐ 

""-» 

Φαρνάκου ἐπὶ ϑάλασσαν, καὶ κελεύει αὐτὸν τήν τε Ζ1α- 

ὄχυλῖτιν σατραπείαν παραλαβεῖν, Μεγαβάτην ἀπαλλάξαν- 
τα, ὃς πρότερον ἦρχε ,» καὶ παρὰ. Παυσανίαν ἐς Βυζάν- 

6. ΣΕ]. ἀντὶ τοῦ σοί. 
χκῆς αἰτιατικὴν συντάξαι. 

᾿Δττικὴ δὲ καὶ ἀρχαία ἡ φράσις, ἀντὶ δοτι 

ρχϑ΄. 9. Ἡ γραφή] γραφὴ ἡ ὅυνανα, καὶ ἡ κατηγορία, καὶ ἡ 
ἐπὶ γραμμάτων ἁπλώς, ὡς. νῦν. -- 11 πὶ ϑάλασσαν) ἐπὶ τὰ πα- 
ἀθδϊθανα, (λ. .4ὐγ.) τ 18, { Ἐς Ἡνθσα» ἢ ὄντα ΠΥΡΗ 

ούςδε τε. ῬΑ οὔ. τε. 

Σοί. Ἡλϊδοορίδηξ, ποο ρτοπο- 
ΤαΘη᾿ Ὀϊχατα, Θὰ πῃ γχαρίξεσθαι δτὶ 
οὐπὶ ἀποπέμπει πη δεπαιιη 51; 
οὐπὶ υἴγοσιιθ ααΐρρα οομαθσεῖ, 
᾿Χαρίξζεσθϑαι. ΑΥ, ΟἾΥ. πιαγρ. 
ϑίθρῃ. χαρίσασθαι. Τὴ τ. χαρίξ. 
ἀεεβὶ εὐ δὰ ἹπιᾶσΘ. Βοσίρε, χαρί- 
σασθαι. 
᾿Αποπέμπει.1. Ὁ 5. ει ϑαᾶ. πιϑής, 

υἱἵ' Ἰερξιαμπι σοηϊθοῖρ διθρῖ. 
: κὸς ραραρῷ Τὰ. Ταπιετο. Ὑἱά. 
ποῦ; "5 ΓΠἔἕ’ ᾿ 

., Καὶ σοί. Τὰ τϑοῖα τοσεπεϊοσες 
᾿ οᾶϊιξ. ῥτὸ καί σοι. ᾿ 

᾿ Θυγατέρ α τε. Ο. οπῖ. τὲ. 
᾿ Τὴν σήν. “Τήν ἀε. Ολπι. 
Σπάρτην ΤᾺ Τε ὁπ|. Τδὰχ, 

Ασ, Ομ. ἢ 
οἴ Ποιῆσαι. 6, . ποιηεσϑαι. Ἡ. ποι: 
εἴν, ἢσαι 5. εἴν αἱ, τῆδῃι. 

“υνατὸς δέ. Ο. δυν. δή. 
“οκῶ εἶναι. Ἔ, δολεῖ 5ἴπθ εἷς 

ψαϊ, ἀπο οΠ|. οἴΐατι 6. ἴπ πὶ; 
εἶναι δοκῶ. 416. νἱὰ, Κυϊΐβ. 
Ρ. 266. 

Βουλευόμενος. Β. βουλόμενος: 

τί σὲ. α. (93) Μοϑβᾳα, τί σοι. 
Αν νά. ποῖ. . 

(ἢ [δ πο τε. τα ἰόντ τε. 

“Ἤσϑη τε. ΤῈ οἵα. 6. 9) Β. 
Ατὐ, Οἰγ, 1)8ῃ. 

Τῇ ἢ ἐπιστολῇ. Ρα]. τῆς ἐπιστολῆς, 
Θάλασσαν. Αγ. ΟἸχ, δῆ... λ ; 

λάσσης. 

Κελεύει αὐτόν. Ὁ. αὐτόν 5: γ. 
Βαρεῖ. ᾿; 

“ Ζασκυλῖτιν. Οἀ58. ἱμασκυλφην 
Ῥαϊ. ΖἸασκυλίτην. ΒιΘ6. (6.) 46- 
σχυλεῖτιν. Ησοοποη τη816. Ν1α, 112 
τ. Ῥ. 4532. Β. ἢ. Ε. “Ἰασκυλείτην. 

Ζατραπείαν. ῬαΙ. Ἀερ. (6α.}) 
Β, Π. Ἐ. Τδπτ, σατραπίαν. ' 

᾿ Παρά. Βδ5. Β. Βαᾶγ, περί. ᾿ 
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τιον ἐπιστολὴν ἀντεπετίϑει, αὐτῷ ὡς τάχιστα διαπέμψαι, 
καὶ τὴν σφραγῖδα ἀποδεῖξαι, καὶ ἦν τι αὐτῷ Παυσανίας 
᾿παραγγέλλῃ περὶ τῶν ἑαυτοῦ πραγμάτων, πράσσειν ὡς 
ἄριστα καὶ πιστότατα. 9. ὁ δὲ ἀφικόμενος, τά τε ἄλλα 
ἐποίησεν ὥρπερ, εἴρητο, καὶ τὴν ἐπιστολὴν διέπεμψεν " ὅ 
ἀντεγέγραπτο δὲ τάδε. 8. ,;,ὃς, λέγει βασιλεὺς “Ξέρξης 
Παυσανίᾳ" καὶ τῶν ἀνδρῶν οὕς μοι πέραν ϑαλάσσης ἐκ 
Βυζαντίου ἔσωσας, κεῖταί δοι εὐεργεσία ἐν τῷ “ἡμετέρῳ 
οἴκῳ ἐς ἀεὶ ἀνάγραπτος, καὶ τοῖς λόγοις τοῖς ἀπὸ σοῦ 
ἀρέσκομαι. 
ἀνεῖναι πράσσειν τι ὧν ἐμοὶ ὑπισχνῇ" μηδὲ χρυσοῦ καὶ 
ἀργύρου δαπάνῃ κεκωλύσϑω, μηδὲ στρατιᾶς πλήϑει, εἴ 
ποι δεῖ παραγίγνεσθαι" ἀλλὰ μετ᾽’ ᾿Αρταβάξου ἀνδρὸς 

ότι. “ἽἍ (1: 4ὐγ) -- 1. Αὐτῷ] τῷ “Ἀρταβάζῳ. --- 2. Τὴν σφραγῖδα] 
ἡ σφραγὶς τοῦ Περσῶν βασιΐξως ᾿εἶχε, κατὰ μέν τινας, τὴν βασιλέως 
εἰκόνα, κατὰ δέ. τινας, τὴν Κύρου τοῦ “πρώτου βασιλέως αὐτῶν, 
κατὰ δέ τινας; τὸν “αρείου ἵππον, δι .ὃν χρεμετίσαντα ἐβασί-- 
λευσεν. --- ᾿ἀποδεῖξαι] τῷ Παυσανίᾳ. (1. 40γ.}) --- 8. “Παφαγγέλ-- 
λῃ}] κελεύῃ. (1. 40γ. )- 7. Καὶ τῶν ἀνδρῶν] λείπει ἡ ὑπέρ. -τς 
ὃ. Κείσεταί σοι εὐεργεσία --Ιῖ διὰ παντὸς εὐεργέτης κληθήσῃ. ἐν τῷ 
ἡμετέρῳ οἴκῳ. (1. Αγ.) -- 11. ᾿ἀνεῖναι) ῥᾳϑυμῆσαι. (Δ. 40γ.) -- 
Ἀπ ἐνεῖναι) ἄνεσιν δοῦναι, ἀφεῖναι. (40γ.) 

καί δὲ μήτε νὺξ μήτε ἡμέρα ἐπισχέτω ὥςτε 1 

᾿ἘἘπιστολήν οτι. Ο. (μἷσ, πὸπ 
ἰηἶνα, αὐ ΒΕΟΚΙΚ. Ξουρϑ1..) 

Σφραγῖδα. Ε. σφραγαδα. 
“Παραγγέλλῃ. σα. στ. Μοβκαι. 

σπαραγγέλῃ. σα, ,«παραγγελει. 
ἱἙαυτοῦ. 1. ἑαυτῶν. 

9. “Ωςπερ΄ εἴρητο. Ατ. ΟἸγ. ὡς 
σιροεΐρητο. : ἶ 

᾿Αἀντεγέγραπτο. Μπά. τὰ. (ἴπ 

ατιο Τα πι 6 οὐϑ5ἃ 5Ύ1Π8 08 Ἐπ) ΑΥ. 
ΟἾτ. Βαγ. νειῖ. εὐ. ἀντεπεγέ-- 
γραπτο. Ε. ἀντέγραπτο. 

«78, Ἔσωσας. Τα (5355. Απρ΄ ΟἹ. 
Π. Ἐ, ῬΑ]. 1ε. Καῖ, Η. Βερ: (Ὁ. 
ΟτΥ. 1. οοὐ, Β45. 16ιτ, Εν ΡΥῸ 
σνι]ς. διέσωσας, χιιοα ἴδηι Ηδϑοὶς, 
εὐ ΒΕΚΙ.. ἀδϑεγιουπηῖ, ΟΣ, ὁ. 110, 

. Κεῖται. Ἐ, ΟἹ. Τ᾿. Καῖ, Η, Βερ. 
(6.) Τβοιι. Μαξ. 5. ἀεί ἃ Ββῖὶς. 
ἀερτγοπιρίτιπι, 4π8} ατιααὶ νι] ρ΄. 
(ει Ηδδοῖκ,) κείσεται οἰίατηῃ ἴπ ΟἹ. 

εἃ πῆᾶτσ. εἴ πὶ Τποῖ. οοδᾶ, 
1,614 ἃ, Ἰορτειγ, 

᾿ἀνάγραπτος. στ. ἄγραπτος. 
ἹΜήτε᾽ ἡμέρα φτο νυ]ϊρ. μηϑ᾽ 

ἡμέρα ἀεαοτιηὶ (8885. Δυρο, ο; 
Ἐς Βρρ. (Θ᾽ το ΚΒ τ 

ἹὙὙπισχνῇ. ΝΏΠῈ5 οοἄεχ ὑπε- 
σχνεῖ. ῬΜαογἀἸάθην Ἰσίτιν σογῖθ 
24150 ἰγϑαῖϊε Βαυιϊππαηπι5 ΟΥ᾽ὶ 
τλδχ.. ὃ. 87. αὐποῖ. .9. δχ νοῖτ5 
5.155] πιουττι ΠΡΥΟΥ ΤΩΙ ΘΟΠΊΡΘΤἃ- 
᾿οηθ ΘΡΌΆΥΘΥΘ ἴῃ 9 ῬΕΥΒ. Ραϑβϑβὶν. 
οἱ πιθα, εἊ αἰχῖβ5θ. Ῥυϑϑίθυ. η0- 
5ἾΓΙΠ ΠῚ ὑπισχνῇ Δρια δἰπὶ ἰερ 65 
ταυτιῖ πὶ ἡγῇ. ΝΙ, 14.γ 181 ΒΔ]. εἴ 
ου. ἡγεῖ παρέπϊ. 

Κεκωλύσϑω. βυλποδ ὰ εϑί τὲ 
ὧν ἐμοὶ ὑπισχνῇ. Ν οι αἴερ!6ε- 
τοὶ Ἰδηιθὴ δὶ δουρ μα, ἸΠΥΘΏΣΓΘ- 
ἴὰγ πεκώλυσο. ἢ 

Εἴ ποι. 1. εἴ πη. 

Ὃν «μὰ ἄν. μμμδωδεν νιον ον δ μδιωωννδ ον υμμννυνμδι» αι “0... 
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ἀγαθοῦ, ὅν σοι ἔπεμψα, πρᾶσσε ϑαρσῶν καὶ τὰ ἐμὰ καὶ 
τὰ σὰ, ὕπη κάλλιστα καὶ ἄῤιστα ἕξει ἀμφοτέροις.“ 

(Παυσανίας ὑβρίζει.) 

. ρΆᾶ΄. Ταῦτα λαβὼν ὁ Παυσανίας τὰ γράμματα, ὧν 
καὶ πρότερον ἐν μεγάλῳ ἀξιώματι ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων 

δδιὰ τὴν Πλαταιᾶσιν ἡγεμονίαν, πολλῷ τότε μᾶλλον ἦρ- 
το, καὶ οὐχέτι ἠδύνατο ἔν τῷ καϑεστηκότι τρόπῳ βιο- 
τεύειν, ἀλλὰ σκευάς τε Μηδικὰς ἐνδυόμενος ἐκ τοῦ Βυ- 

ξαντίου ἐξηει, καὶ διὰ τῆς Θράκης πορευόμενον αὐτὸν 
"Μῆδοι καὶ «Αἰγύπτιοι ἐδορυφόρουν. 2. τράπεξαν τε Περσι- 

ολ΄. 8. Ὧν, καὶ πρότερον ἐν μεγάλῳ ἀξιώματι ---Ἴ ἤγουν, τιμώ- 
μενος τὰ μεγάλα ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων. (1. 40γ.) ---΄ 6. Ἐν τῷ κα: 
δεστῶτι τρύπῳ] τῷ “ακωνικῷ. --- 9. ᾿Εδορυφόρουν] μετὰ δορά- 
τῶν προέπεμπον. ταῦτα πάντα ἐν τῇ πρώτῃ παρουσίᾳ ἐπράχϑη. 
(λ. 40.}.) -- Περσικήν] τρυφηλήν. (λ. Α4γ.) --- --- 

Σά 6. 5. ν. 841. πῖδη. Βαβρϑῖ. 

Καὶ ἄριστα οπι. ΜοΞηα. 
Ὁ δρ. ΟΧΧΧ. Πρότερον. Τιϑαγ, 

Ἐ.. Ὑἱηά. τῇ. ΑΥὐ. ΟἾγ. πρῶτον. 

Πλαταιᾶσιν. Ὑυ]δοὸ Πλαταιά-- 
σιν.. ϑεὰ προπερισπωμένως ρΡῖη- 
Εἴλαν 1π 855. Αὰσ. Β6ρ. Μοβᾳ. 
Τὰ. ,,γΠλαταιᾶσιν ποι τοί] οἰ θη - 
ἄυτη νἱδοίαν. Ἰἥϑηιὶ δᾶἀνθυρία ἃ 
ποτα πθιι5 ἑαοῖα τϑιϊπθυθ ἐο μι πις 
τπομλ 15 ὁπὶ ἀοοσθηῦ ΘΥαπΙ ΠΊΘ 10], 
τῷ Θήβησι, Περγασῆσι. Πλαται- 
ἄσι εδὶ οἰΐατα ἱπ Ρ] ἴδτοι. ἀ6 
Ἡετγοάοῖ. πι8]1ρη. 5. ἥπ, 1ῃ Ρδιι- 
58π, νΑΥαὶ σου ρίμγα. Υ16, Κα μη. 
δὰ 1Π|ι5 Γιάσοη.. ο. 5.,) 41π1 Πλα- 
ταιάσιν ργδεῖετι. “ ὈΠΚ, Πλα- 

αν Ραμ γϑϊοἰθπ άπ. ὙἹᾺ, 
᾿ Βιείπι, ΟΥ. παρα, δ. 105. 5. Αριιὰ 
ΤΜιιου ἀάθηι πιδχίπιθ Ρ]θοθαῖ 
Πλαταίασιν, φιοα τὺ}5 εἰ δυνά ϊξ 

Πλάταια. Οἴ. εἰἴδηι ΙΝ, 72. εἴ 1, 
145. ἴξ. Πκ, δὰ ὙΠ, 92. 

ολλῷ τότε μᾶλλον. μππς οτ- 
δῖ Ἢ ΑΝ Ον. ΑΥ. ΟἾγ. Π΄δη, 
οαμίδυΐς ας, διιπἀθηηαιθ ἀπρ. 
ῬΑ]. σίπὰ. βρρϑαϊτξατα νἱἀθηΐωυ, 
6 4αΐθιιβ 181] σποΐδειπι εβὲ. 864 
ῬαδτυΥυ. ρου αίιθ, Β. Ὁ, Ε, Ο. Ἡ. 

Τ)μπιεγα, 1Π. 

Ι., οὑπὶ Τιδιγ, πολλῷ μᾶλλον τό- 
τε, αιιοά Ηδδοῖϊ. γονοσανὶϊ, Νο- 
ὈΊβοῖτι σοηβθηϊτε ΒΕΚΚΕ, 

δύνατο. Οτ. τι. ἐδύν. Ψὶά, 
Ι.. 1. Ρ. 226. 

Καϑεστηκότι. Αποϊου]! αἴθοπι 
οοὐὰ, ΟΘΆ55. Απρ. Ο. Ε΄. ΡᾺ]. 1, 
γαι. Ἀδθρ. (6.) στ. Β. νει, εἀἀ, 
οαπὶ ΒΘΚΚ. πο] υΐπηὰβ σρθύηθυθ, 
4πππηὶ καϑεστηκώς Ἰοραῖατ οἰΐαπι 
Ι, 98. Τοηρα ἔγοααθηϊίιι5. ἔα πιθιι 
(νἱά, 1,.75.. γ6. 152. 41.) νυ]ρα- 
ἰὰπΔ καϑεστώς, αιιοὰ ἴπ Θοάδηϊ 
Ἰοφιθηαὶ σθπθγθ ἐπί ΡΥΟΟΟρ. 
Ῥ- 17. ϑουριαγα σισϑβιιβ ἘΠ αοΐτιας 
11, .ἃ. : 

2. Τράπεξαν. Β. Ο. τραπέζην. 
Περσικήν. Ο. Ἐν, Οτ. Β. νοῖξ, 

οἀὰ, Πῆηηδικήν, οἱ ἴϊα τοο. πιδῃ. 
ἸΠΊΘΥ νΘΥ5. βδουίρβοσαὶ π΄ (888. 
7.) οΥ̓δμλ, ΘΟ ομθα 6558 ριΐο 
Περσοιχήν, πο Πῆηδικήν, οἰϊατιβῖ 
ΔΙΙο αι ῬοΥδα8 ἃ νθίθυῖθιι5 Ἀ{μ6- 
ΠΙΘηβῖριι ΜΜεαὶ νοσϑγθηίατ, εἴ 
τὰ Περσικά ἀρρεο!]]αιίομπο τῶν ΠΠη- 
δικῶν Ὁ οο βουϊρίοτθ ἸΔΠΟΠΠΣ 
νἱάθϑσηιβ, 564 ποίππι δϑῖ, 1ΠΠπ6, 
Ῥεγϑίδοϑ οὐ μεν αρραταίμϑι"ς 
ΘΊΤΕΡΗ. 

ΒΡ 
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κὴν παρετίϑετο, καὶ κατέχειν τὴν διάνοιαν οὐκ ἠδύνα- 
το, ἀλλ᾽ ἔργοις βραχέσι προὐδήλον, ἃ τῇ γνώμῃ μειζό- 
νῶς ἐς ἔπειτα ἔμελλε πράξειν. δυςπρόςοδόν τε αὑτὸν 

παρεῖχε, καὶ τῇ ὀργῇ οὕτω χαλεπῇ ἐχρῆτο ἐς πάντας 
ὑμοίως, ὥςτε μηδένα δύνασϑαι προςιέναι. διόπερ καὶ 5 
πρὸς ᾿Αϑηναίους οὐχ ἥκιστα ἡ ξυμμαχία μετέστη. 

(ὠμνακληϑεὶς κρίνεται.) 

ἐδὲ κεφ. ρλά. Οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι αἰσϑόμενοι, τό τε πρῶτον 

χη. δι᾽ αὐτὰ ταῦτα ἀνεκαλέσαντο αὐτὸν, καὶ ἐπειδὴ τῇ Ἑρ- 
μιονίδι νηὶ τὸ δεύτερον ἐκπλεύσας, οὐ κελευσάντων αὐ- 
τῶν, τοιαῦτα ἐφαίνετο ποιῶν, καὶ ἐκ τοῦ Βυζαντίου βίᾳ 10 
ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίων ἐκπολιορχηϑεὶς, ἐς μὲν τὴν Σπάρτην οὐκ 

ἐπανεχώρει, ἐς δὲ Κολωνὰς τὰς Τρωάδας ἱδρυϑεὶς, πράσ- 

8. “υςπρόςοδον] δυβέντευπκτον. (1. Αὐγ.) -- 4. Ἐς πάντας] κατὰ 
πάντων. (λ. Αὐγὴ 

ρλα΄. Τό τε πρῶτον] ἀντὶ τοῦ τὸ πρῶτόν τε. - 8. Καὶ ἐπει- 
δη] ἐντεῦϑεν ἄρχεται Ἃ δευτέρα παρουσία. ( Κασσ. 4ύγ. Ῥοστγ.) --- 
11. ᾿Εχπολιορπηϑ εἰς] τῇ πολιορκίᾳ ἐπβληϑείς. (Δ. 4“ὐγ.) --- 12. Τὰς 
Τρωϊάδας ] εἰσὶ γὰρ καὶ ᾿Αττικαί. --- ᾿δρυϑείς] καϑεσϑείς. -- Ἧφα. 

Κατέχειν. Μίμὶ. τεύχειν. 
Ἠδύνατο. Οοά. Β65. ἐδύν. 
“υςπρύςοδόν τε -- πάντας. 

27. ΓΒΟηΙ. Μ, ἢ δυςπρόςοδος. “ 
ννΑ55. 
«Αὐτόν. Ολ55. ῬΑ]. ΟΥ. τι. αὖ- 

τὸν. 
᾿ Χαλεπῇ. ὙΠποῖι, Μ. " 1. χα- 
λεπώς. 

“Μηδένα. ΟΙ, Μμῆ 
᾿ΑἸιόπερ. Ἐ-. διό 

Οαρ. ΟΧΧΧΙ. Τό τὲ πρῶτον. 
(855. Αἥὔτρ. Οὐ. δὲ ποι. Μ, ἱπ 
ἀνακαλοῦμαε Ξογῖρεπὲ τότε πρῶ- 
τον. 
ἀνεκαλέσαντο. Τα (455. Απρ. 

ΜΜοσαιι. εὐ Ὑ ποτ. Μ. 1π ἀναπα- 
λοῦμαι, φιδηαιαπι ἴῃ πος ἀιιο 
οοαά. ἀνεκάλεσαν παροηΐ, συοὰ 
ναϊσο Τ τιον αἴ 15 δαϊξ, ἘΧαυϑῦ, 
Βροίε δαΐοπὶ ἰάθη ΤΠΟΠ]. ΟὈ56- 
ναὲ οἱ ἀνακαλοῦμαν εἰ ἀνακαλῶ 

1οῖ, Οἵ, Τοχίσο. αυραΐιμι γ6- 
παθγαης Ηδδ0Κ. εἰ ΒΕΚΚ,, ΠΟΡ185 

ΠΥΔΥλι5 πιδαϊιπι Ρ]δοιιῖίν 

ἑἙρμιονίδε. 1. “Ἑρμηονίδι.. 
Ποιῶν. Οπδε πο εἰ ροϑβί ποι- 

οὐμενοφνυρο ΡΟΠΙλ ἐμ Ρυποία, 
πῃ οουηηιδίϑ παιιξαν 1118, τἰὖ 8 Ρο- 

ἀοεὶβ 80 οὕτω δή Ἰποΐρίαϊ, οοπηι- 
τιθηἀδηΐθ 14 τισι Ἰοαθπαϊ ΤΉ. 
ΥΩ 15. (ν14, 1π|ᾶ, ν 61}, 1π οὕτω 
δὴ) οἱ ἴρβ88 βϑηΐθη!δ. ᾿ 

Ωσει ̓ ᾿ϑηναίων. ΟἸσ. ἀπὸ 4ϑην. 
᾿Ἐπανεχώρει. Ο. Ἐ. ἐχώρει. 
Κολωνάς. ΕΟ]. Κωλωγᾶς. Με- 

16. νἱά, ᾳιο5 ΡΟΝ  βάω: 5: 
Ρ- 440. 

Τρωόδας. Τα [458. ἀμ ΒἈορ. 
(6.) Η. Νναῖ, ρσὸ νεῖρ, (δὲ Η 8861.) 
Τοωϊάδας. Ε. Τρωιδας. ΒΘΚΚ, 
Τρῳάδας, αιιοα νϑχιπὶ 6558 Ρο- 
ἐθ51. ι 

ἹΙδρυϑείς. ῬΑ]. Ταῦτ, Ἐ. (ἴα, 
4ὰο ν 5. ὺν 8]. πιδη.) Μοϑβαι. 
ἢ. Αὐ. ΟἿ, 1)8π. τηδύβ. ϑίθρῃ. 
ἱδρυνϑείς. ,.ΑΔ1 1188 ἔγθααθμτλιι85 
αριιὰ ἹὙμμογα: οἱ δίς ὑρῖφαθ 
ΒΟΥ ρ51558 διιξιιιϑηῦ ἘΠΟ ΠΝ 85.; 
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ων τε ἐφηγγέλλετο αὐτοῖς πρὸς τοὺς βαρβάρους, καὶ οὐκ 
ἐπ᾽ ἀγαϑῷ τὴν μονὴν ποιούμενος" οὕτω δὴ οὐκέτι ἐπέ. 
ὄχον, ἀλλὰ πέμψαντες κήρυκα οἱ Ἔφοροι καὶ σκυτάλην, 
εἶπον τοῦ κήρύχος μὴ .λείπεσϑαι" εἰ δὲ μὴ, πόλεμον αὐ- 

δτῷ Σπαρτιάτας προαγορεύειν. 2. ὁ δὲ, βουλόμενος ὡς 
ἥκιστα ὕποπτος εἶναι, καὶ πιστεύων χρήμασι διαλύσειν 
τὴν διαβολὴν, ἀνεχώρει τὸ δεύτερον ἐς Σπάρτην. καὶ ἐς 
μὲν τὴν εἰρχτὴν ἐςπίπτει τὸ πρῶτον ὑπὸ τῶν Ἐφόρων" 
(ἔξεστι δὲ τοῖς ᾿Εφόροις τὸν βασιλέα δρᾶσαι τοῦτο") 

10 ἔπειτα διαπραξάμενος, ὕστερον ἐξῆλθε, καὶ καϑίστησιν 

θων] τὰ συμφέροντα ἑαυτῷ. --- 1. ᾿Εςηγγέλλετο] ἐμηνύετο. -- 
3. Τὴν μονήν] τὴν ἀργίαν. (1. 41ὖγ.} --- Ποιούμενος) τὸ ἐπειδὴ 
πρὸς τὸ ποιούμενος. (4γ.) -- ᾿Ἐπέσχον) ἑαυτοὺς δηλονότι, 
(λ. 4ὐγ.) -- ὅ5. Σκυτάλην] ἀντὶ τοῦ ἐπιστολὴν ἀΠακωνικήν. ἦν δὲ 
ἢ σκυτάλη ξύλον στρογγύλον ἐξεσμένον, ἐπίμηκες. δύο δὲ παρὰ 
“Ἰακεδαιμονίοις ὑπῆρχον σκυτάλαι" καὶ τὴν μὲν. μίαν κατεῖχον οὗ 
ἜἜφοροι τῶν “ακεδαιμονίων, τὴν δὲ ἑτέραν τῷ ἐχπεμπομένῳ τῶν 
στρατηγῶν παρεῖχον. καὶ ὁπότε ἐβούλοντο ἐπιστεῖλαί τε αὐτῷ, φέ- 
θοντὲς ἱμάντα λευκὸν, περιείλουν τὴν σκυτάλην, καὶ ἐπὶ τοῦ ἱμάν- 
τος ἔγραφον, καὶ ἀνελίττοντες παρεῖχον τὸν ἱμάντα τῷ ἀποφέρον-: 
τι. τοῦτο δὲ ἐποίουν, ἵνα μὴ μάϑωσιν οἱ ἀποφέροντες τὰ ἐν τῷ 
ἱμάντι γεγραμμένα. ὁ δὲ στρατηγὸς, λαβὼν τὸν ἱμάντα, τῇ ἕαυ- 

᾿ φοῦ σκὺυ περιείλιττε, παὶ ἐγίγνωσκε τὴν τῶν γραμμάτων περιο- 
χήν. εἰ δέ, τιςοεῖποι, καὶ πὼς εἶχεν ὃ Παυσανίας τὴν σκυτάλην, 
“λάϑρα τῆς πόλεως ἐξελθών; ῥητέον ὅτε ἀπὸ τῆς πρώτης στρατη- 
γίας εἶχε τὴν σκυτάλην. --- 4, Μὴ λείπεσϑαι] τὸν Παυσανίαν δη- 
λονότι. (λ. 4ὖγ.) --- Αὐτῷ} τῷ Παυσανίᾳ. (λ. 40γ.) --- 7. Τὴν 
παραβολὴν] [τὴν κατηγορίαν. τὸν κίνδυνον. (1. Κασσ. 4υγ.}} τὸ 
γεγονὸς ὑπ᾽ αὐτοῦ παραβοῖον. (1. 40γ.}) -- 9. Τὸν βασιλέα δρᾶ- 
σαι τοῦτο] τὸ κακὸν δηλονότι. καὶ μὴν οὐκ ἦν βασιλεὺς, ἀλλ᾽ 

ίτροπος. --- 10. “ιαπραξάμενος)] χρήμασι δηλονότι καὶ λόγοις 

ΚΠ ὙΠ 26, {ΠῚῚ 34.} 
τ Ἱδρύνθησαν "ἷ5 αριιὰ Ηοπηοτιιηι. 

Οἰδιν, Αἰεχ, ΥΠ, 5. Ἰ)ίουι. Ηδ- 
Τίσι 605, 15. [οπιηῖπο δριιὰ κοι- 

ὙΤΠπογάϊαϊ ἀϊοϊττ. Μία, [Ιηά, 
νΕΥΡ. οἵ ἀ6 πρός εἰΐαπι Π).Κ. δά 
ΥἹΙ, 66. 

Προαγορεύειν. δαϊ. Β. Ὦ. Ε. 
οφρούς. Μιὰ. Βιειίτην. 1παἀ. νεΥΡ. 
᾿δποπι,7.. ὙΥΑ58. 

᾿, Αὐτοῖς. Ῥοεὶ βαρβάρους ς0]-- 
τῶν δὰ. ΕΝ 

Πρὸς τοὺς βαρβ. ϑεομιὶ 5ιι- 
Ταὶς (455. Απρ. ΟἹ. ῬΑ]. 1{. δῖ. 
Ἡ. Βερ. (6.), 1π 410 απιδῖ ἐς 

60, ΠΊΘΠ. ΞΈΡΘΟΙ πρός Ξοτὶμίϊιηι, 
.Βδ5, Οὐ. , Μοόβαιι. Ηδϑοῖ. ΒΕῈκΚ. 
γυϊρο ἐρ τοὺς βαρβ. Οἱχιπιαιιθ 

΄' 

Πδη. προςαγορξύειν. 
ῷ. Ὡς 46. Ατ, ΟἾγ. Πδη. 

᾿ Ζιαβολήν. 1ιϑὰγ, 5601. σιτην 
ΤΏδΥδ. δίερη, παραβολήν. Τἴὰ εἰ- 
ἴδηι ΕἸ., ἴπ αιιο δια 85. παρὰ ΕΪ. 
ἵδη. Ια, ποῖ, ᾿ ε 

Ἐς Σπάρτην. ΟΥ. ἐς τὴν Σπ. 

Τῶν ᾿Εφόρων. πᾶ, τῆς 
Ἐφ. 

Βνυ 
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ἑαυτὸν ἐς κρίσιν τοῖς βουλομένοις περὶ αὐτὸν ἐλέγ- 
χειν. 

(Καίπερ οὐκ ἐλεγχϑεὶς ὕποπτος ὧν διατελεῖ ΠΝ ὑπ᾽ 
ἀνδρὺς ᾿Αργιλίου μηνύεται.) 

ολβ΄. Καὶ φανερὸν μὲν εἶχον οὐδὲν οἵ Σπαρτιᾶται 
δημεῖον, οὔτε οἱ ἐχϑροὶ, οὔτε ἡ πᾶσα πόλις, ὅτῳ ἂν 
πιστεύσαντες βεβαίως ἐτιμωροῦντο ἄνδρα γένους τε τοῦ 5 
βασιλείου ὄντα, καὶ ἐν τῷ παρόντι τιμὴν ἔχοντα" (Πλεί- 
σταρχον γὰρ τὸν Μεωνίδου, ὄντα βασιλέα καὶ νέον ἔτι, 
ἀνεψιὸς ὧν ἐπετρόπευεν })}9. ὑποψίας δὲ πολλὰς παρεῖχε, 
τῇ τὲ παρανομίᾳ, καὶ ζηλώσει τῶν βαρβάρων, μὴ ἴσος 
βούλεσϑαι εἶναι τοῖς παροῦσι" τά τε ἄλλα αὐτοῦ ἀνε. 10 
σκόπουν, εἴ τί που ἐξεδεδιγτητο τῶν καϑεστώτων νομί- 
μῶν, καὶ ὅτι ἐπὶ τὸν τρίποδά ποτε τὸν ἐν “Ἰελφοῖς, ὃν 

διαπραξάμενος, ἤτοι διακρουσάμενος τὴν κατηγορίαν. --- 1. Περὶ 
αὐτῶν] τῶν κατηγορημάτων. 

ρλβ΄. 56. Γένους τε τοῦ βασιλείου ὄντα] Ἡρακλείδης γὰρ ἦν. - 
6. Ἐν τῷ παρόντι) καιρῷ “δηλονότι. -- 7. Λεωνίδου) οὗτος ὃ Ἴεω- 
νίδης ὁ ἐν Θερμοπύλαις ἀριστεύσας ἐπὶ τῶν Μηδικῶν. --- 8. ᾽Ἄνε- 
ψιὸς ὦν] τοῦ Πλειστάρχου. (λ. 4ὐγ.} “-“- 9. Τῆ τεπ παρανομίᾳ] 
διὰ τὸ μὴ στέργειν τοῖς ρορσρ. νόμοις. --- 10. Τοῖς παροῦσι] 
τοῖς ἤϑεσι τῶν “ακώνων. - ᾿Εξεδεδιήτητογ ἔξω τῶν “ακω- 
νικῶν διῃτᾶτο νόμων. --ὀ 12. τὰς τὸν τρίποδα] οὐκ ἐν ᾧ ἐμαν- 
τευετο ὁ ᾿Απόλλων, ἀλλ᾽ ἕτερόν τινα, ὃν ἔλαβον οἱ Ῥωμαίων βασι- 
λεῖς, καὶ μετέϑηκαν ἐπὶ τὸν ἱπποδρόμον τοῦ Βυζαντίου. --- 

᾿Ἐπετρύπευεν. Τα (455, ΟἹἩὩ. Ἑαυτόν. Μόοβαι, αὐ, ΟἿ. Πδῃ, 
(ς64., πο 68, Βα45.) συ. αὐτόν. Βᾳ5. 

Ἐς κρίσιν οτι. 1. ὶ 
Περί Ο. 5.ν. βου ρίαπι ΠδΡοῖ, 
Αὐτόν. τὰ 455. Ατιρ, ΟἹ, ΡᾺ]. 

Ἐδερ. (6.), ἴθ 4πὸ Ροδίγεπημο ἱπ 
ταδΥβ, Ὑ6ο. ΠΊΘΉ. Υγ0. καὶ περὶ 
αὐτῶν. ἴτοτα Ν δἷ. 1ἰ. [Ὁ Ἐ᾿. Μοβαμι, 
ΟἿ. ποῖ. δὲ ο. 155.  ]ρο αὐτῶν, 
ΑἸτογαπι ΘΧΒΙ στα Ηδδοκ. οἵ 
ΒΕΚΚ. 

σδβρ. ΟΧΧΧΙΙ. Εἶχον οὐδὲν οἱ 
Σπαρτιᾶται. Βερ. εἶχον οἱ Σπαρτ. 
οὐδέν. Ῥοβίι Θπλῖπι ααΐρ 6 Ομ ]5- 
511ΠΔ οὐδὲ δὲ ἴῃ πιᾶυβ. ΓΘϑὶ δι χη}. 

Οὔτε οἱ ἐχϑροί. Ναὶ. 11. οπ1.» 
Η. 5. ν. 4]. τηϑῃ. 

Γένους τε τοῦ, Τε οπι, Βορ. 
(6.), τοῦ 128, 

ταδυρ,. ϑίθρῃ, οἵ, πὸ ν]άθι ΠΥ, 
ΟἸΏ65 Ῥαυΐθ5. Ναὶ. Π|. ΨΊπα. 
ΜΜοξαιι. π., 46. φαῖθιι5. στ ΠΊθ 115 
ἰδοειῖ δαἀϊογδδ, Απίθ γύας5, ἐπε- 
τρόπευσεν, φιοα ῬΑ], παροῖ. 

9. ᾿Ὑποψίας δέ, ΤιδυΥ, τε ἀ8ῖ, 
Ἐ,. ρϑτιῖς. ομ. (8 ῬΒΕΚΕΣ ϑοχὶ- 
Ρΐδϑπι παρε.) 

, Τῇ τε παρανομίᾳ. Ὁ). οπι. τῇ. 
Ἴϊσος. 1. τπᾶΥδ. 41. τάδ. ἴσως. 
Εἴ τί που. αν. εἴπου τι... 
᾿Εξεδεδιήτητο. ῬΑ]. ἐξεδεδιαί- 

τητο. Αἴοντα. ΜΠ, 77. εὲ Βαΐιηι. 
ΟΥ. πιᾶχ. Ρ. 545. 94: Π: ἐεδιξή- 
ἘΣ 

Ποτέ. Βιερ. (6.) Η. γαι. τε. 
Τὸν ἐν. Τιλυγ. , 

θυ» «. 
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ἀνέϑεσαν. οἷ Ἕλληνες. ἀπὸ τῶν Μήδων ἀκροϑίνιον, ἠξίω- 
δεν ἐπιγράψασϑαι αὐτὸς ἰδίᾳ τὸ ἐλεγεῖον τόδε, 

Ἑλληνων ἀρχηγὸς, ἐπεὶ στρατὸν ὥὦλεσε Μήδων, 

Παυσανίας, Φοίβῳ μνῆμ᾽ ἀνέθηκε τόδε. 
58. τὸ μὲν οὖν ἐλεγεῖον οἵ “ακεδαιμόνιοι ἐξεκόλαψαν εὐ- 

δὺς τότε ἀπὸ τοῦ τρίποδος τοῦτο, καὶ ἐπέγραψαν ὀνο- 

μαστὶ τὰς πόλεις, ὅσαι ξυγκαϑελοῦσαι τὸν βάρβαρον 
ἔστησαν τὸ ἀνάϑημα. τοῦ μέντοι Παυσανίου ἀδίκημα 
καὶ τοῦτο ἐδόκει εἶναι, καὶ ἐπειδὴ ἐν τούτῳ καϑειστήκει, 

10 πολλῷ μᾶλλον παρόμοιον πραχϑῆναι ἐφαίνετο τῇ πα- 
᾿ φούσῃ διανοία. 4. ἐπυνθάνοντο δὲ χαὶ ἐς τοὺς Εἴλωτας 

πράσσειν τι αὐτόν" καὶ ἦν δὲ οὕτως᾽ ἐλευϑέρωσίν τε 
γὰρ ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς καὶ πολιτείαν, ἣν ξυνεπαναδτῶσι, 

καὶ τὸ πᾶν ξυγκατεργάσωνται. 5. ἀλλ οὐδ᾽ ὡς, οὐδὲ 

5. ᾿Εξεκόλαψα» ἐξορύξαντες ἀπήλειψαν. (λ. 4ὖγ.γ - --Ἠ 9. Ἐν τού- 
τῳ 1 ἐν τῇ κατηγορίᾳ τοῦ ηδισμοῦ. (λ. 4γ.) [ἀπηλέγχϑη γὰρ 
μὴ ἐμμένειν τοῖς ἤϑεσι τῶν «ακεδαιμονίων. (λ. Κασσ. 4υγ.}} --- 
10. Παρόμοιον] τῷ Μηδισμῷ δηλονότι. - - Τῇ “παρούσῃ διανοίᾳ) 
λείπει ἡ ἐν. (1 40γ) 4-.-12; “Καὶ ἦν δὲ οὕτω] τὸ δὲ ἀντὶ τοῦ γάρ. 
(1. 45γ.} - 138. Πολιτείαν) αὐτονομίαν. (.. 40γ.) -- Ξυνεπαναστῶσι) 
κατὰ τῆς. Σπάρτης. “-- 14. Τὸ πᾶν) ἤγουν τὸν Μηδιαμον. (Δ 40γ.)--- 

᾿ἀκροϑίνιον. Ο, ἀκροϑήνιον. . τὐδίο ἰδαθηαξ οἀΐεογεβ, ἀπέθ 

,ὔ 

ἐπξαγάν Ε. ἠξίοσεν 
ἡπιγράψασϑαι αὐτός. Ε. αὖ- 

τὸς ἐπιγράψασϑαι. ΕΒ, ἐπιγράψαι 
αὐτός. ὅρα πιράϊ τ οἰσηϊῆοαι 
Ζηιδογι δ. τισι σεγατσέ, 

᾿Ἐλεγεῖον. Πααγ. ἐλεῖον. 
ο᾿Αρχηγός. ναι. ἀρχός. Επΐαπι 

ΓΕ Η. ηγ. 5. ν. 8]. πῖϑη. 
ἔϑλεσε --- ἀνέϑηκε. “4 ΕἸερϑη.-- 

ἴον ϑίθρῃ. ὥλεσα εἰ ἀρίησο ἀνέ. 
Ἶ βυυΐ ἀν {ιῖεβθ μὲ δἷ, “ἢ ὅδε. ἐγ, 986 πος σοάά. πεο ἢ) ε- 
παοεῖῃ,, κατὰ Νεαίρας Ρ. 1578. 
εἰ Ῥ]ι ἀε πιο]ίση Ηογοήοῖ. ρ. 
ΕΣ οἱ Ἀεΐβι.. (τ, 1Χ.}) δάϊοιμν, 

ιὰ; 5 ἀοαιιθν, Παυσανίας ἰον- 
ἴα ὍΤΙ ΠΡ ἐλεγεῖον ργοΐετι."ς 

, Τοῦτο. Ταῦτ. ἘΞ τούτου. ᾿ 
ΣΡ ν τὸ ᾿ἀνάϑημα (855. 

Ὃ Βοος. (ΟΣ ψὰ!, στ. στ. Οὔγ, 
εἴ, αὐ νἱάρξιιχ, ΒΔ]. Ῥαγίδ55, π|.» 

- 

Θοίει, Ηἷο ἐστήσαντο ἀνάϑημα. 
Τοῦτο ἐδόκει Οαε5. Ατιρ. ῬΑ]. 

ἽἜερ. (6.)Η. Ε, τὰ. Νυ]ρο τοῦτ᾽ ἐδ. 
Ἐπειδή Οδς55. Ατρ. (,], Ὁ, Ἐν 

Ῥα]. 1τ, ναὶ. Ἡ, Βορ. (6.) οοὐ. 
Β45. Οὐ. 1 Γϑιγ. ναϊρο ἐπεί γε 
δή. Γὲ δϑοϊι. τη οἱβ οἰ τοι βοσῖς 
Ρ5]ῖ, ΒΘκκ, ἀδ]ον τ, 

Καϑειστήκει. ΕἸΟΥ. καϑειστήκῃ. 
τ]αδόβοιοδν Ε. πῤροοΐμιον.-. 
᾿Εφαίνετο. ἴνϑιτ. Εν πίαγρ, 

ϑιθρῆι. ἐβούλετο. ἰὴ 
ες ἅ, ᾿Ἐπυνθϑανοντο δέ. Ἐ. Ο. Η. 
ἐπύνϑανον τόδε. 1)8π. ἐπυνϑά- 
ψνετο δέ 

Καὶ ἐς --- πράσσειν τι αὐτόν, 
καί. Ε΄, Βορ. .6.) Β. αὐτὸν καὶ 
εἰς -- πράσσειν τι, καί. 1τ, πραδ- 
σειν τὲ αὐτὸν καὶ εἰς τ. Εἰ. 
καί. 
Ἦν δέ. Οδ55. ρτὸ δέ εδά. πιᾶι. 

ἴπῖ, νϑῖβ. γάρ, 6χ ὅ0801. 
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τῶν Εἰλώτων μηνυταῖς τισὶ πιστεύσαντες, ἠξίωσαν νεώ- 
τερόν τι ποιεῖν ἐς αὐτόν" χρώμενοι τῷ τρόπῳ ᾧπερ εϊώ- 
ϑασιν ἐς σφᾶς αὐτοὺς, μὴ ταχεῖς εἶναι περὶ ἀνδρὸς 
Σπαρτιάτου, ἄνευ ἀναμφιςβητήτων τεκμηρίων, βουλεῦ- 
σαί τι ἀνήκεστον" πρίν γε δὴ αὐτοῖς, ὡς λέγεται, ὃδὅ 
ἱέλλων τὰς τελευταίας βασιλεῖ ἐπιστολὰς πρὸς ᾿Δρτάβα- 

ἔον κομιεῖν, ἀνὴρ ᾿“ργίλιος, παιδικά ποτε ὧν αὐτοῦ, 
 ἀαὶ πιστότατος ἐκείνῳ, μηνυτὴς γίγνεται, δείσας κατὰ 
ἐνθύμησίν τινα ὅτι οὐδείς πω τῶν πρὸ ἑαυτοῦ ἀγγέλων 
πάλιν ἀφίκετο" καὶ παραποιησάμενος σφραγῖδα, ἵνα, ἤντ0͵ 
ψευσϑῇ τῆς δόξης, ἢ καὶ ἐκεῖνός τι μεταγράψαι αἰτήσῃ, 

μὴ ἐπιγνῷ, λύει τὰς ἐπιστολάς" ἐν αἷς ὑπονοήσας τι 

τοιοῦτο προςεπεστάλϑαι, καὶ αὑτὸν εὗρεν ἐγγεγραμμέ- 
μὸν χτείνειν.. 

(Οἱ Ἔφοροι τὴν αὐτοῦ προδοσίαν σαφῶς αἰσϑάνονται 

ρλγ. Τότε δὲ οἵ Ἔφοροι, δείξαντος αὐτοῦ τὰ γράμ- 

6. Τὰς τελευταίας 1 δῆλον ὅτι καὶ ἄλλας ἀπέστειλεν. -- 7 ᾿Δνὴρ 
“δργίλιος] τινὲς κύριον, τινὲς ἐθνικὸν, ἀπὸ πόλεως Θράκης" "ὅπερ 
ἄμεινον. -- Παιδικα] τὸ παιδικὰ, ὀξυτόνως, οὐδέτερον πληϑυν- 
τικόν. τοῦτο δέ τινες ἐπὶ ἀγαϑοῦ ἔρωτος, τινὲς δὲ ἐπὶ αἰσχροῦ 
λαμβάνουσι. δ. Παιδικὰ, ἀντὶ τοῦ ἐρώμενος, ᾧ ἐθάῤῥει. Ἐ τοῦτο 
γὰρ τὸ “ πιστύτατος ὦν. --- 10. Πάλιν. ἀφίκετο) ἐπανῆλϑε. (λείπ. 
“40γ.) --- Παφαποιησάμενος] ἀντὶ τοῦ ὁμοίαν ποιησάμενος [ὃ 729- 
γίλιος. (λ. 40γ. ̓ ] - 11. «Εκεῖνος] ὃ Παυσανίας. -- 19. τ πανρῆς 
σας -- καὶ αὑτὸν εὗρε] ὡς ἂν δὲ ἔλεγεν, εὗρε τοῦτο ἀληϑὲς, ὃ 
ὑπενόει γεγράφϑαι. 

6. “Τιαί οπι. Ἀν. Ὅδῃ: 
Ἔς αὐτόν Ἐ. Μοκχι. πὶ. ΑΥ- 

ΟἾγ, βαρ. ΒΘΚΚ. Ψαϊβο εἰς 
αὖτ. 

ΜΙ Ιη τὰ. Αὐ, ΟἸτ, Π δι. ᾧ. 

Ἐῤώϑασιν. ΜοΞαι. εἰώϑεσαν. 

-Αναμφιςβητήτων. Οτ. ἀμφις- 
ητ. 
Ὧν αὐτοῦ. Ε, ὧν αὐτῷ. 
Πρὸ ἕαυτοῦ. ΑΥ΄ Οἴιγ, πρὰ 

αὐτοῦ. 
Ἢ καί. Ἐ. Ο. οπι. καί, 
Τὶ μεταγράψαι (δ55. Αυρ. Ἐ᾿ 

ῬΑ τὸς ναὶ. Ἢ: Βὲρ. (6.) 
οο, Βα5. Οχ. [μαυγ, Ἐ. Μοβαα, 

τα. Αὐ. ἢν. Ῥδη. Ἠαδοῖς, ΒΈΚΚ, 
Ὑμικο μεταγράψαι τι. 1. οἱι. 

᾿γοιοῦτος 6885. Δὰ ῬΑ]. 1, 
γαῖ. ΒΕῈκκ. ρύὸ γνι]ρ, (εἰ Ηδδοκ.) 
τοιοῦτον. Νὰ. 1. 1. Ρ. 225. 

Αὐτόν. Ὁ 855. Ατιρ. ῬΑ], Ο. συ. 
χη. αὐτόν. 

Οάρ. ΟΧΧΧΙ͂ΙΙ, Τότε δέ (855. 
Ἀπρ’ Ὁ ΘΟ ΒΆΝ, ὦν, ΤΠ. 1. 
ΒεκΚ. Τότε δή Η. Ναῖ. πὶ. Αὐ. 
ΟἸτ. νεῖϊ, οὐ, Ηδϑοκ. γΏ]σο 
τόδε δή. Τι. τόδε δέ. ΑἹ]. τότε 
«υΐδοπι μαρδῖ, δε δέ 5, δή 
011. 

ΖΔείξαντος. Ἐς. δείξαντες. 

ὧν .. οι να. ας. τὶ νων. 
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ματα, μᾶλλον μὲν ἐπίστευσαν, αὐτήκοοι δὲ βουληϑέντες 
ἔτι γενέσϑαι αὐτοῦ͵ Παυσανίου τι λέγοντος, ἀπὸ παρα- 
σκευῆς τοῦ. ἀνθρώπου ἐπὶ Ταίναρον ἱκέτου οἰχομένου, 
καὶ σκηνησαμένου διπλῆν διαφράγματι καλύβην, ἐς ἣν 
δτῶν [τε] Ἐφόρων ἐντός τινας ἔκρυψε, καὶ Παυσανίου 
ὡς αὐτὸν ἐλθόντος, καὶ ἐρωτῶντος τὴν πρόφασιν τῆς 
"ἵκετείας, ἤσϑοντο πάντα σαφώς, αἰτιωμένου τοῦ ἀνϑρώ- 

ποῦ τά τε περὶ αὐτοῦ γραφέντα, καὶ τἄλλ: ἀποφαίνον- 
τος χαϑ᾽ ἕκαστον, ὡς οὐδὲν πώποτε αὐτὸν ἐν ταῖς πρὸς 

10βασιλέα διακονίαις παραβάλοιτο, προτιμηϑείη δ᾽ ἐν ἴσῳ 
τοῖς πολλοῖς τῶν διακόνων ἀποθανεῖν" κἀκείνου αὐτὰ 
ταῦτα ξυνομολογοῦντος, καὶ περὶ τοῦ παρόντος οὐκ 
ἐῶντος ὀδγίξεσϑαι, ἀλλὰ πίστιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ διδόντος 

,, θΘλγ΄. 2. ᾿Ζπὸ παρασχευῆς τοῦ ἀνθρώπου] ἀπὸ συνθήματος τοῦ 
“ἠργιλίου. --- 4, Καλύβην) σκηνήν, (4ὖγ.) --- 10, Διακονίαις πα- 
ραβαλοιτο] ταῖς ἀγγελίαις ταῖς ἄλλαις διαβάλλοι. (λ. 4ὑγ.) -τὸ 
“Παραβάλοιτο] παραβόλως κατηγορήσειεν, ἢ ὑπόπτως διακονήσειε. -- 
Προτιμηϑείη δέ) ἐν εἰρωνείᾳ τὸ προτιμηϑείη λέλεκται. --- 11. Τοῖς 
πολλοῖς) ἀντὲ τοῦ τοῖς πᾶσι. (.4ὐγ.) --- ἶ ᾿ 

, Μᾶλλον μέν. ΒῬιορ. ἄν ῥῬτο μέν, 
“56ἃ Ξρτν 68, πιδη. γρ. μέν. 

Βουληϑέντες. (455. α. Ο. νεῖ, 
1τ, βουλευϑέντες. Ατῖιρ, ατΐάθια 
βουληϑέντες, 564. ἃ οοτγγροί, 

ος Ἔτε ὅ6. ἀσ. ΟἸγ. Παι. . 
Αὐτοῦ Παυσανίου. Νε αὐτοῦ 
τοῦ Παυσ. πια]ὶς, νἱά. 1πώὲ. 
ν τ. ἴη αὐτός εἰ Κυίίρ. 1. 1. 

αὐ ἃ" Ῥ- 454. 54. 
τ΄ Ἱκέτου οἰχομένου. Ἐ, οἶχομ. 
ἀμέεσα, 1: 617} : 
᾿ Σκχηνησαμένου. Τ)απι. σκηνωσα- 
μένου. Ουοὰ 5816 πι8]15. ΟΣ. 
"ποῖ, κΡΑΑΣ ἈΦ ἀπ Ὰ 

᾿ς Πῶντε. ΤῈ {υτραὶ εἰσιιοϊατομι. 
ΜΙα. ποῖ. ᾿ 

᾿" ον ὁ 

Ἐντός τινας ἔχρυψε. Ο. Ἐ. τι- 
νὰς υψεν ἐντός. ,, Ῥατεϊ συ πὶ 
'ἔντός Ρίδῃθ βιιρούναοιηθδιι 6586 
᾿εχίδειτηας. ϑίθρῃ, δὲ οπι. ΟἹ. “ 
ΤΠ 8, ,,ΑΡυπάδὲ αιϊάθπι "86 
νοχ, εϑὴ ποὸὴ δ]θη ἃ εδὶ οἵα 
ὙΥα65. Ὑδ]65 ρ᾽θοπδϑπιὶ σσθῦτο 

΄ 

ἦπ ορτἰπιῖὶς βου ρους. οσοιτ- 
συιηῖ, ἘΧΘΙΊρ]4 ΘΟ] 6 σὲ ΑΒγθβοῖ. 
ΠΠ]. Ρ. 156.“ σΟὟΤΙ,. ΨΙά. 
πη ρΥΙπιΐβ ΠῸΡ, δὰ ὅορῇ. ΑἹ]. Ρ. 
651: [ ; 

Τὴν πρόφασιν 46. ΑΥ. πῃ Π απ. 
. σαι. ἀοϑ᾽ἀθγαΐαῦ πρόφασιν, 
584 τὴ πιαῦσ: δἀῃηοΐϊδίππι 6σὲ ρμοϑὲ 
ἱκετείας Ἰεαοπάϊιπι πρόφασιν. 

Τἄλλ᾽ Ῥ»το νιΐρ. τἄλλα ἀ68ε-- 
σχυηΐ (55. Ατρ. Βε6ρ. Η, 8. 1. 

Οὐδέν, Ῥιορ. (6.) Η. οὐδέ. 
Παραβάλοιτο. Ἐ.-. Βερ. (6.) 

νας. Ώ. παραβάλλοιτο. Μοδαι. 
διαβάλλοιτο. Αἱ νἱά. ποί, 

Προτιμηϑείη. ΟΥ. ΔὉ οπιοπ δῖ. 
1πΐ, νευβ. προςτιμηϑείη. θ6 προ- 
τιμᾶν οἵ. ποῖ, 

“ὐτὰ ταῦτα (55. Αὐρ. 6], 6. 
Ἐ. Ῥα]. 11. αι, Η. Βερ. (6.) 
Οτ. 1. Βεκκ, Ψη]ρσο αὐτά τε 
ταῦτα. 

᾽Οργίξεσϑαι. Αγ. ΟἸγτ. λογίζε- 
σϑαι. 
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τῆς ἀναστάσεως, καὶ ἀξιοῦντος ὡς τἀχιστὶς πορεύεσθαι, 
καὶ μὴ τὰ πρασσόμενα διακωλύειν. - 

(Ἐς οἴκημα τοῦ ἱεροῦ τῆς Χαλκιοίκου καταφυγὼν καὶ ἐνταῦϑα 
: ἀποικοδομηϑεὶς λιμῷ τελευτᾷ.) 

ολδ΄. ᾿ἀκούσαντες δὲ ἀκριβῶς, τότε μὲν ἀπῆλϑον οἵ 
Ἔφοροι" βεβαίως δὲ ἤδη εἰδότες, ἐν τῇ πόλει τὴν ξύλ- 

ληψιν ἐποιοῦντο. λέγεται, δ᾽ αὐτὸν, μέλλοντα ξυλλήη- ὅ 

φϑήσεσϑαι ἐν τῇ ὁδῷ, ἑνὸς μὲν τῶν ᾿Εφόρων τὸ πρός- 
πον προριόντος ὡς εἶδε, γνῶναι ἐφ᾽ ᾧ ἐχώρει" ἄλλου 
δὲ νεύματι ἀφανεῖ χρησαμένου. καὶ δηλώσαντος εὐνοίᾳ, 
πρὸς τὸ ἱερὸν τῆς Χαλκιοίκου χωρῆσαι δρόμῳ, καὶ προ-᾿ 
καταφυγεῖν" ἣν δὲ ἐγγὺς τὸ τέμενος. καὶ ἐς οἴκημα οὐ 

Φ » » ᾿ 

μέγα, ὃ ἣν τοῦ ἱεροῦ, ἐφελθῶν, ἵνα μὴ ὑπαίϑριος τα- 
λαιπωροίη. ἡσύχαζεν. 9. οἵ δὲ, τὸ παραυτίχα μὲν ὑστέ- 
ρησαν τῇ διώξει" μετὰ δὲ τοῦτο, τοῦ τε οἰκήματος τὸν 
ΒΩ 3 »" ᾿" οἷ , ᾿ » , 

ὄροφον ἀφεῖλον, καὶ τὰς ϑύρας, ἔνδον ὄντα τηρήσαν- 

τὲς αὐτὸν, καὶ ἀπολαβόντες εἴσω, ἀπῳκοδόμησαν᾽ προς- 15 

,ολδ΄. ᾿Δαριβῶς] ἀληϑώς. (λ. 40γ.) --- 5. ᾿Ἐποιοῦντο] [ἔμελλον 
ποιήσειν, (2. 40γ.}] ποιῆσαι ἐβούλοντο. -- «“υὐτόν] τὸν Παυσα- 
νίαν. (λ. 4ὑγ.) -- 7. Ἔφ ᾧ] οὗ χάριν. (1. 4ὐγ.).-- Ἄλλου δὲ] 
᾿Εφόρου [δηλονότε ἀφανῶς νεύσαντος, (λ. 4ὺγ. }} ὅςτις ἦν φίλος 
τῷ Παυσανίᾳ. -- 9". “Χωρῆσαι δρόμῳ] λέγεται τὸν Παυσανίαν. - 
19 Τοπαραυτίκα) ἤγουν κατὰ τὸ ἐνεστώς. (λ. 4ὐγ.) - Ἱγστέρη- 
σαν) ἐβράδυναν. (λ. 4ὑγ. ) -- 14. Ἔνδον ὄντα τηρήσαντες] ἐξήει 
γὰρ εἰς τὸ ἱερὸν πολλάκις. -- 15 ᾿Δπολαβόντες εἴσω] μονώσαντες, 
περιείρξαντες. (λ. 40γ.} -- πο δ ἐμ 55] τειχίσαντες τὰς ϑύ- 
ρας ἀπέφραξαν. (λ. 4ὑγ.) --- ᾿ἀπῳκοδόμησαν] φασὶν ὅτι, ἡνίκα 

Τῆς ἀναστάσεως. Τῆς οι. ΠΏ 8ῃ., Τὸ τέμενος. Ὦδῃ, τό οπῖς, ΤΗΝ 
Τρϑβιιπὶ ἀναστάσεως ϑίθρηδπηο 1πὶ|- ϑέμενος ΒΟΥΣῚ, 
ΤΊΟΥΪΟ δηδρθοίΐαχα, Ἧὶ1α, ποῖ. ᾿Ἐρελϑών. τα. εἴ τῆδυύξ.. ϑίερῃ, 
Ὑν455. καταφυγών. 
Ὡς τάχιστα. Ως δ. Τιδαγ, Ἐ, “γπαίϑριος. Ἐ. ὑπαίϑριον. 

Ατ, πτ, 1)απ. Ταλαιπωροίη. Ἐ, ταλαιπωροῖτο. 
Τὰ πρασσόύμενα. Τά 5.ν.Ὲ. Ο., 

Ομ. [4ι. Αγ, Οἢν. ΠΏ δ8η. 

“ἸΠιακωλύειν. Ἐς. κωλύειν. 

9, γστέρησαν. Ὠ δι. ὑστέρισαν. 
ἘΠΊδπι 1 ῬΑ]. 5 δα. σηβῃ. βιιρτα 
[ ,Ῥοδίθιτα. ἱ 

αδρ. ΟΧΧΧΙΨΝ, Ἐν τῇ ὁδῷ. Οροφον. Ψαῖ, Τῇ. ὅρον. 
ΘΘαιιθη ) 5. ἡπηρὶς Ὑ4]}]8, ΕΝ ᾿ἡπολαβόντες εἴσω. ., ῬΘΥΡΘΥΔ. 
Οὐτη, δῈρ; Ρϑι5. 6. 5. Το, Μ, ἴῃ εἴσω, Θουκυδίδης ἐν 

Εἶδε. ἴδε. πρώτῃ" ἐντὸς αὐτὸν ἀπολαβόντες.“ 
ΝΥ ἀὰ ϑων». Οτ. δἀᾶϊι λέ. ὉυΚ.- 1. ἴῃ τρΔΥΡ.. ἀποβαλόντες. 

γεται δηλονότε, εχ ἱπίευρυ. . Προςκαϑεζέμενοι. Ἀ65.,.(6.) 

ΡΨ ΨΎΨΎΘ, 
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καϑεξόμενοί τε, ἐξεπολιόρκησαν λιμῷ. 8. καὶ μέλλον- 
τος αὐτοῦ ἀποψύχειν, ὥςπερ εἶχεν, ἐν τῷ οἰκήματι, αἱ- 

, σϑόμενοί τε ἐξάγουσιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἔτι ἔμπνουν ὄντα, 
καὶ ἐξαχϑεὶς ἀπέϑανε παραχρῆμα. 4. καὶ αὐτὸν ἐμέλ. 

᾿δλησαν μὲν ἐς τὸν Καιάδαν, οὑπερ τοὺς κακούργους, ἐμ- 

βάλλειν" ἔπειτα ἔδοξε πλησίον που κατορύξαι. ὁ δὲ ϑεὸς 
ὁ ἐν Δελφοῖς τόν τε τάφον ὕστερον ἔχρησε τοῖς Δακε- 

δαιμονίοις μετενεγκεῖν οὗπερ ἀπέϑανε, (καὶ νῦν κεῖται 

ἔφραξαν κατ᾽ αὐτοῦ τὸ οἴκ μα, ἡ μήτηρ αὐτοῦ ᾿Δλκιϑέα πρώτη 
λίϑον ἐπέϑηκε. τοιαῦται γὰρ αἱ “ακωνικαὶ γυναῖκες. 

βησαν: ἐν ἱερῷ αὐτὸν «πολιορκήσαντες. -- ἀ, Ἐμέλισὰν) εἷς. δύο 
τέμον. (λ. Κασσ. Α4ὐγ. Ῥοστγ.) --- "" ᾿Εμέλλησαν) ἐσύπησαν, ἐβου- 

λεύσαντο. ἐγγὺς ἐγένοντο. (Κασσ. “40γ. ἱΡοστγ.) - 5. Ἐς τὸν Κεά- 
δαν) [ἐμβαλεῖν δηλονότι. (1. 4ὐγ. })] τόπος ὁ Κεάδας ὀρωρυγμένος 

τεκμήριον 
δὲ τοῦτο τοῦ μισοτυράννους εἶναι τοὺς “άκωνας. -- 1. Ἔξεπο-- 

- λιόρκησαν λιμῷ) ἵνα δῆϑεν μὴ ἀσεβήσωσιν. ἑτέρῳ δὲ τρόπῳ ἡσέ- 

το ἢ 
ου Ὄλ,. 

ὁη. ἔς. 
α΄. πρὸ 

Χρ. υξη. 

ἐν Λακωνικῇ; ὅπου τοὺς κακούργους εἰώδϑασ:ι ῥίπτειν. --- 6. Πλη- 
σίον που] τοῦ Κεάδου. 
(λείπ. 40γ.}) -- 

προκαϑ'. Ο. προκαλεξ., 1 πιδῃ. 8]. 

ἴπ 9 ται, 

“᾿Εξεπολιόρκησαν. 6. (2) ΓΕ 
λιόρκ. 

Εν ̓ ἡποψύχειν. Ταπγ, ἀποψυ- 
χεῖν. .γ Δποψύχειν ἀρτι. ϑιιά. ἢ. 
ν.“ΥΥΑ 55. Δαα. ΒΕΚΚεσ Αμπροαα, 

᾿ ΄ 4580. Ζοη. Ρ. 570. 

“ἶ 

“Ὡςπερ. Ο. Ἐ- ὡς. 

. Εἴχεν. Αὐιρ. Τι, Ὑαῖ. εἶχον. τα. 
φυΐάοπι εἶχεν, 564 Ξιιρτὰ 50 Υ. γρ. 

Ὅν. Ῥοξὲ εἶχεν διυΐ πὶ οαμι ΒΕΚΚΚΕΤΟ 
υἱγρυϊαπι ροβιαΐπλιι5. 

Αἰσϑόμενοί τε. Τε, ιιοᾶ νη]-- 
ἄδεβι, δαάπηΐ ΟαΞ8. Ατιρ. ΟἹ]. 

«αι, Βορ, (6.) στ. (π «το 
ἜΝ Ἰπόσεοειος ᾿αὐδοτίρ5.) Μοβῃιι. 
ΟΣ ΒεΚΚ. Ῥτο εὸ τὶ εβὲὶ ἴῃ Η. 
Κρ ὑπ ἔλλησαν. (4πι. Ε,. πιᾶυρ. 
δῸΝ ̓ . δὲ ὅ6801, ὑπι5 ἐμέλισαν, 

6. Βερ. οοἀ. Β585.. ἐμέλη-- 
ρικο 1116. οἴϊπὶ ΣΦ Ῥ81.}10 χϑοθηΐ. 
ΤΆΒΗ. ΞΊΡΟΥ ἢ 5οτγίρίο. 

Καιάδαν. Ἠδῃς ξουπιδτι, {186 
απΐθ. Θοίιεῦ. μΐς νυ] ραμαίαν, 

7. Ὃ ἐν Δελφοῖς} ὁ ᾿Δἀπόλλων. 
Τόν τε τάφον] τὸ σῶμα. --- τα --α 

6Χ Ῥᾷ]. Τί. Κξ. οἱ ουαηΐθιι5 οοῖο 
Ῥαγῖββ. (δὶ φορὰ Η. 1. Χαιάδαν 
᾿50Υ1}».) οὑπὶ Ηδδοκ. δὲ ΒΘΚΚ. τϑ- 
δ: 1 ηγ115. 8011, αὐ ντά οι, (455. 
Ατιρ. Κεάδαν, ᾳιδηαιδηὶ ποῖ 
Τγ8]6. Οἱ, ποῖ, 

Κακούργους, ἐμβάλλειν. δ υ]δο 
κακούργους ἐμβάλλειν εἰώϑεσαν. 
866 εἰώϑεσαν οσοἀ. Βαᾶ5. τ. ὮὉ- 
Τὰν, ψιπα, ΑΥτ. Ομγ. Πδη. Τα. 
Ηδδοῖ. ἴῃ εἰώθασιν, νοῖϊ, εἀά. 
δὲ Το χιιαθ δὰ Οούν!ερ. πδαι6 
(αὶ ρυιπλι5 6 855. ἅπρ. ΟἹ, 6. 
Ε, οοὐ. νεῖ. ϑίθρῃ. εὐώϑεσαν 
ἀ6 611) ἴπ εὐώϑεισαν πιιιΐδη!, (855. 
Αι, Ο. Ε, οοὐα. ΒδΞ-. Οὐ. ἢ. 
πι. ΗδδοΚ. απίθ ἐμβάλλειν ς011ο0- 
οαπὶ, ορ. (6.}) νϑῖ. ᾿πίϑὺ νϑύβ. 
βουίρειπι μΒαροπὲ (θὲ 1116 φιΐάθπα 
εἰώϑεσαν, Πὶς εἰωθεισανῚὴ, ῬΑ]. 
ἀδηῖψιθ δὲ Βεκκ. οὐ. Οἵ, ποῖ. 
Ῥτο ἐμβάλλειν διιῖεπι, ΡΩ]. ἐμβα- 
λεῖν, τα. Πδη. ἐςβάλλειν (Ξε ἵπ 
τ. δΡΥΑ 507. γρ, ἐμ.}) γα. 
εἰςβάλλειν. 

Πλησίον που. ΝΝΜοραϊίουθπι δἀ- 
αἷς Οοση. Νερ. γιά, ποῖ, 
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ἐν τῷ προτεμενίόματι, ὃ γραφῇ στῆλαι δηλοῦσιε,) καὶ 
ὡς ἄγος αὐτοῖς ὃν τὸ πεπραγμένον, δύο σώματα ἄνϑ᾽ 
αν 3 - ’ 3 -“ δ κ" [ὰ 

ἑνὸς τῇ Χαλκιοίκῳ ἀποδοῦναι. οἱ δὲ, ποιησάμενοι χαλ- 
κοῦς ἀνδριάντας δύο, ὡς ἀντὶ Παυσανίου ἀνέϑεσαν. 

ολέ. Οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι, ὡς καὶ τοῦ ϑεοῦ ἄγος κρί- 

ναντος, ἀντεπέταξαν τοῖς “ακεδαιμονίοις ἐλαύνειν 

αὐτό. 

(0. Ἐπίμετρον περὶ τῆς Θεμιστοκλέους φυγῆς καὶ 
ϑανάτου. ρλη. Θεμιστοκλῆς τοῦ Μηδισμοῦ ξυνδιώκεται.) 

ῷ. Τοῦ δὲ Μηδισμοῦ τοῦ Παυσανίου Δακεδαιμό- 
[ ᾿ Αι Ἁ ᾽ ’ 

νιον, πρέσβεις πέμψαντες παρὰ τοὺς ᾿ϑηναίους, ξυνε- 

πῃτιῶντο καὶ τὸν Θεμιστοχλέα, ὡς εὕρισκον ἐκ τῶν πε- 
" ’ 241 » 2:} » 2 Ὡς Ψ 

ρὺ Παυδανίαν ἐλέγχων" ἠξίουν τε τοῖς αὐτοῖς κολάζε-- 

όϑαι αὐτὸν. 8. οἵ δὲ, πεισθέντες, (ἔτυχε γὰρ ὠστρα- 
κισμένος, καὶ ἔχων δίαιταν μὲν ἐν "άργει, ἐπιφοιτῶν δὲ 

Ἀμν Ἃ ν "» ᾽ ἢ ᾿ ι ςς 
καὶ ἐς τὴν ἄλλην Πελοπόννησον.) πέμπουσι μετὰ τῶν 

1. Ἐν τῷ προτεμενίσματι) ἕν τῷ προπυλαίῳ. (.. “40γ. ἹῬοστγ.) ἬΝ 
“" Ἐν τῷ προτεμενίσματι) ἐν τῷ πρὸ τοῦ ἱεροῦ ,προαστείῳ. (40γ. 
ἹῬοστγ.) - 4ύο “σώματα -- ἀποδοῦναι] τουτέστι, δύο ᾿Εφόρους 
ἀποθανεῖν ἀντ᾽ αὐτοῦ. οἱ δὲ ἐσοφίσαντο τοὺς ἀνδριάντας. - 
4, ἀνδριάντας -- ἀνέϑεσαν ἀνθ᾽ ἑνὸς σώματος τοῦ Παυσανίου 

δύο στήλας τοῦ Παυσανίου ἀνέϑηκαν. (1. 40γ.) 

ρλέ. 8. Τοῦ δὲ Μηδισμοῦ τοῦ ΠΠαυσ. --Ἰ] παρέκ ασις» διὰ τὸ 
ἀκόλουθα εἶναι ταῦτα τῷ κατὰ Παυσανίαν" οὐδὲν γὰρ ταῦτα πρὸς 
τὸ ἄγος συμβάλλεται. -- 19. ᾿Ωστρακεσμένος) διὰ τὸ φρόνημα, ὃ 

Ν᾿ 

10 

εἶχε Θεμιστοκλῆς περὶ τῆς Σαλαμῖνος, ἠγύλε τ." ὑπὸ ἜΝ 

Πρφοτεμενίσματι. ῬΆ]. αῖ.προ- Ἠξίουν τε. Ἐ,. τε 5. ν. Βερεΐ. 
τενίσματι. Βοπθαϊοιὶ σοπηπιθηξιπι ἀξιοῦντες 
"γος. ῬΑ]. ἄγος, μῖσ. οἱ ργοχὶ-ὀ τοὶ δϑῦ ΟἿΣ ΠΙΘΠΊΟΥΘΙΙ15,. , 

ΣΠ0Ο σθΡρ ὩΣ 4 Ἂ ἐ Ζ 

ΨΩ ἄ δὲ 6. ΟἹ. Τοῖς αὐτοῖς. Ὁ. τοῖς οτχ., Ἐ΄. 

᾿Οαρ. ΟΧΧΧΨΥΡ. 9. Λακεδαιμό- 
ψιοι. [αν Ἐς, τὰ. Ασ. ΟἾγ. ἤδη, 
οἱ Πακεδ. 

Τῶν περὶ Παυσανίαν. Ὠδη. 
τῶν περὶ Παυσανίαι. Τιαιιγ. ΕἸ. 
τιδΥΡ. ϑίθρῃ, τῶν Παυσανίου. 
Ῥοκιθυίιις. δἰΐαπὶ Μοβαιι. ΟΣ, ο. 
151. ἔῃ. 

ἀντ ΤΣ 

5. Υ. Βαροῖ, γι). πὶ. ΑΥ. ΟἸ"γ, 
Ῥαπ. οπηΐδϑο τοῖς Χμ θοης αὖ- 
τούς, υἱ κολάξεσϑαι δοῖῖνα 1η16]- 
Ἰ᾽ραίιτ, 
Ἰπδαάϊιπι οδὲ (νία, Ηοϊηα, δὰ 
Ῥ]αῖ, Ργοίαρ. 8. 40.), ἰαπη θη τἰδ αἱ 
ὙΠιιον αἰ αἷς. εἴ σπηθιϊοσαπι Ἰθτο-- 
Υὰπι ἰαδυϊπηοηΐο Υϑριιρηδῖ. 

Θυυα «ιαπαιδᾶπι Ποπἢ 

' " 

ἣν. «νι... 
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“ακεδαιμονίων, ἑτοίμων ὄντων ξυνδιώκειν, ἄνδρας οἷς 
εἴρητο ἄγειν, ὅπου ἂν περιτύχωσιν. 

(Θεμιστοκλῆς ᾿πρῶτον μὲν ἐς Κέρκυραν, ἔπειτα ὡς ἴάδμητον 
φεύγει.) 

ρῖς. Ὃ δὲ Θεμιστοκλῆς προαισθόμενος, φεύγει ἔχ περί 
Πελοποννήσου ἐς Κέρκυραν, ὧν αὐτῶν εὐεργέτης. δε- που Οἱ, 

5 διέναι δὲ φασχόντων Κερκυραίων ἔχειν αὐτὸν, ὥςτε 4α- κυ πὰ 
κεδαιμονίοις καὶ ᾿4ϑηναίοις ἀπέχϑεσϑαι, διακομίξεται Χφιυξή. 
ὑπ᾽ αὐτῶν ἐς τὴν ἤπειρον τὴν καταντικρύ. 2. καὶ διω- 
κόμενος ὑπὸ τῶν προςτεταγμένων, κατὰ πύστιν ἧ χω- 
ροίη, ἀναγχάξεται κατά τι ἄπορον παρὰ ᾽άδμητον τὸν 

10 Μολοσσῶν βασιλέα, ὄντα αὐτῷ οὐ φίλον, καταλῦσαι. 
8. καὶ ὁ μὲν οὐχ ἔτυχεν ἐπιδημῶν" ὁ δὲ, τῆς γυναικὸς 

ψαίων, ἵνα τὸ φρόνημα αὐτοῦ καϑέλωσιν. --- 2. Εἴρητο] ἐνετέ- 
ταῖτο. (λ. 40γ.) ᾿ 

ρος. 4. . ὐτῶν εὐεργέτης ἐπειδὴ γὰρ οὐ συνεμάχησαν οὗ 
Κερκυραῖοι τῇ Ἑλλάδι κατὰ τοῦ βαρβάρου, ἀλλὰ ἐσοφίσαντο, ἔμελ- 
λον αὐτοὺς ἀνελεῖν οἱ πολεμήσαντες. ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς ἐκώλυσε, 
λέγων ὅτι, εἰ τοῦτο γένηταϊ, καὶ τὰς μὴ συμμαχησάσας πόλεις ἀνέ- 
λωμεν, μεῖζον πάϑος ἔσται τῇ Ελλᾶδι ἤπερ ὁ Πέρσης αὐτῆς πυ- 
ριεύσας ἐπεξῆλθε. καὶ διὰ τοῦτο ἦν εὐεργέτης αὐτοῖς. --- 6. ᾿4πέ- 
χϑεσϑαι ἐχϑρὸς γενέσϑαι. (Τ΄.) --- ΖΦιακομίζεται] ἄγεται. (λ..4ὖγ.) -- 
7. Ἐς τὴν ἤπειρον τὴν καταντικρύ] τὴν Θεσπρωτίδα. (Δ. 40γ.) --Ξ 
8. Πύστιν] φήμην. (1. 4ὐγ.) --- 10. Οὐ φίλον] πέμψαντος γὰρ 
ποτε ᾿ἀδμήτου ᾿ἀϑήναξε περὶ συμμαχίας αἰτήσεως, ὁ Θεμιστοκλῆς 
ἀνέπεισε τὴν πόλιν μὴ δοῦναι αὐτῷ βοήϑειαν" καὶ διὰ τοῦτο οὐπ 
ἦν αὐτῷ φίλος. --- Καταλῦσαι καταλῦσαι μὲν κυρίως ἐπὶ τῶν 

8. Ἐυνδιώκειν. Ο. ξυνδιώξειν. 
“Ὅπου. 6. Ὁ) ἔνϑα. 
Περιτύχωσιν. κῃ. περιτέτμω- 

σιν, ἰαπαιδπὶ ἃ ρΡοδίϊοο νεῦροὸ 
τὸν: 
. ὕδρ. ΟΧΧΧΥῚ. Κερκυραίων. 

Προςτεταγμένων. ΚΕ. προτεταγμ- 

ἯΙ (855. Αυρ. 6]. 6. Ἐ. ῬΑ]. 
7, αι. Η, Βι6ρ. (6.) οοἀ. Β85. 
Οτ. 1.1. 1άπτ. Εἰ, Ὑὴπα, Νοβαι-. 
Ηδδοκ. Βεκκ, ψυϊσο οἵ. 

᾿ἀναγκάξεται οπι. Ὁ. 
Αὐιῖς, τῶν αθϊεοπιβ ουτπι (658. 
Ἀπ. ΟἹ. 6. Β. Ρα]. τ, γαῖ, Η. 
6. Ὅτ. Ὁ. 1, ΒΘΚΚ. 
Ἔχειν αὐτὸν ὥςτε. Ἐ. ὥςτε ἔχ." 

αὖτ. ΕΣ 
᾿᾿Αἀπέχϑεσθαι. Ὁ. ἀπέχεσθαι. 
“ιακομίξεται. Ὑαϊ, διακομίξε- 

σϑαι. δ᾿ 
2, Καὶ διωκόμενος. Οδπι. διω- 

κόμεγος δέ 

᾿ Κατᾶ τι ἄπορον. Τό Ῥγτο τί 
ῬΙαοοὶ Κυᾶρετο Ρ. 167. ροβῖ 
ΤΆ ΐογβοῖ. Αοίς, Μοπη. 1. ΠῚ. 
2. Ρ. 4.38. 

Τὸν [Μολ. Ο. Οτ. τῶν [Μοῖ. 
Οὐ φίλον. ,,1π πος σαγα ΤΉΙ- 

ογά. ποπ οοπβθηϊς αοτη, Νε- 
Ῥο5. “" Η05. ΨνΙά. ποῖ. Ὠ. οὐ ᾿ 

φίλω, ον 8. ὦ εα,. πιδῃ. 
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ἱκέτης γενόμενος, διδάσκεται ὑπ᾽ αὐτῆς, τὸν παῖδα σφῶν 
λαβὼν καϑίξεσϑαι ἐπὶ τὴν ἑστίαν. καὶ ἐλϑόντος οὐ πο- 
λὲ ὕστερον τοῦ Πδμήτου, δηλοῖ τὲ ὅς ἐστι, χαὶ οὐκ 
ἀξιοῖ, εἴ τι ἄρα αὐτὸς ἀντεῖπεν αὐτῷ ᾿“ϑηναίων δεομέ- 

νῷ, φεύγοντα τιμωρεῖσθαι" καὶ γὰρ ἂν ὑπ᾽ ἐκείνου πολ- ὅ 
“λῷ { ἀσϑενεστέρου 1 ἐν τῷ παρόντι κακῶς πάσχειν, γεν- 

ναῖον δὲ εἶναι τοὺς ὁμοίους ἀπὸ τοῦ ἴσου τιμωρεῖσθαι" 
καὶ ἅμα αὐτὸς μὲν ἐκείνῳ χρείας τινὸς. καὶ οὐκ ἐς τὸ 
σῶμα σώξεσϑαι, ἐναντιωθῆναι, ἐκεῖνον δ᾽ ἂν, εἰ ἐκδοίη 
αὐτὸν, (εἰπὼν ὑφ᾽ ὧν καὶ ἐφ᾽ ᾧ ᾧ διώκεται,) σωτηρίας 18 
ἂν τῆς ψυχῆς ἀποστερῆσαι. 

([ξντεῦϑεν δὲ ἐς Πύδναν πεμφϑεὶς καὶ ἐς ᾿ἀσίαν διαβὰς πέμπει 
γράμματα πρὸς ᾿Αρταξέρξην.) 

ρλζ. Ὃ δὲ ἀκούσας, ἀνίστησί τε αὐτὸν μετὰ τοῦ 

ὀχουμένων ἐπὶ ἅρματος, “κατάγειν δὲ ἐπὶ νεώς. - Φ᾽ Ἐπὶ τὴν 
ἑστίαν] ἔνϑα τὸ πῦρ ἀνάπτεται εἰς τιμὴν ϑεοῦ τινός. (“40γ. 
ἹΡοστγ. ) -- 8. Οὐκ ἀξιοῦ! οὐκ ἄξιον νομίζει εἶναι τοῦ ᾿ἡδμήτου. 
(λ. 40γ.) - 4, Αὐτός] ὃ Θεμιστοκλῆς (1. 4Ὁγ.) --- Αὐτῷ) τῷ 
᾿Δδμήτῳ. ὍΝ .40γ.} --- 5. κείνου] τοῦ ᾿Δδμήτου. τὸ δὲ ἑξῆς" 
ὑπὸ πολλῷ ἐκείνου ἀσϑενεστέρου. πᾶς γὰρ ὃ τυχὼν τὸν δυςτυ- 
χοῦντα δύναται τιμωρεῖσϑαι. -- 8. Αὐτὸς) ὁ Θεμιστοχλῆς. -- 
᾿Εκείνῳ) τῷ ᾿Δδμήτῳ. - Χρείας τινὸς καὶ οὐκ --- σώξ. 3] χρείας 
τινὸς, ἔξωϑεν, καὶ οὐχὶ περὶ ζωῆς καὶ ϑανάτου. -- 9. ᾿Εκεῖνου) 
τὸν Ἥδμητον. --- 10. “ὐτόν] τὸν Θεμιστοκλέα. -- Ἔφ᾽ ᾧ οὗ ἕνε- 
κα. (λ. 4υγ.) --- 11. ᾿ἡποστερῆσαι] ἀπὸ κοινοῦ τὸ οὐκ ἀξιοῖ. 

Καὶ ἅμα. Απρ. Τὸ, ψαι, Η. σ. 
καὶ Θεμιστοκλῆς ἅμα, Ῥα]. καὶ ὃ 
Θεμιστ. “ἅμα, δΧ 8.80]. [ἢ ἴ νοτ- 
Ρὰ καὶ ἅμα --- ἐναντιωϑῆναι οτη. 
Θὲ Τῃ πιᾶτβ. 8].πΊδη. ΒΡ ρ]θία βαηΐ, 
Μὲν ἐκείνῳ. ΡαΑ]. μὲν τῷ “- 

δμήτῳ ἐχὶο δχ 50}10]. 

8. Τὸν παῖδα. ΤΊϊίαπι υιουηΐ- 
ταῦ Νοροβ, γ᾽. ποῖ. 

Καϑίξεσϑαι. Ὁ. 
(καϑέζ.) 
Ἐπὶ τὴν ἑστίαν. Αγ. ΟἸγ. Π6η. ἐπὶ 

τῆς ἑστίας, 5866 Πδη. οἰ Θπτοπα, 
ὴ πιᾶτρ. τὴν ἑστίαν. Νά, πο. 

κατέξεσϑαι 

ΣΤ Σ τον ἐδ 1181. ἜἘλχδοίη αὐτόν. Ῥα]. ἐκδοίη τὸν 
᾿ἡϑηναίων δεομέν σ᾿ 1.97 ἴδδμητον αὐτόν, οΧ ἱπιογργοίδς- 

δεομένῳ ἀθηνοίωνν" Ἀν Ὅμν. εἰδπα ἱπορῖα. 1 6. ἐκδοίη ογδ-- 
᾿4ϑην. δεομένων. 5ιπ| οἱ δή θη 68 11. 

Καὶ γάρ. Ὁ. οὐ γάρ, 56ἃ ὀπτὰ 
1ἴη θα βιὰ} οὐ, δὲ ἴῃ πιᾶύβ. δἱ. 
τη. καί. 

᾿᾿σϑενεστέρου. Ο. ΕἸοτ. Τα. 
ἀσϑενέστερον. Η. ἀσϑενεστέρου, 

θα ον ξ. οὐ α«]. ἴδῃ. ΟΥ. οχ 
δι δηά. ἀσϑενέστερος, «ρα 5826 
] η ἀμ; 56 ν]ὰά, ποῖ. 

Ἐφ᾽ ᾧ Β. οπ1.. 
᾿ἀποστερῆσαι. ( Ο. ἀποστερῆσϑαι, 

οὐπὶ σας 5. ὅσϑαι 8]. τηδη. 
Οβρ. ΟΧΧΧΥΙΗΙ. ὋὉ δὲ ἀκού- 

σας -- ἱκέτευμα τοῦτο. δες νῃ]- 
δο (Πδβοῖ, Βοκκ.}) δάπὰς οαπὶ 

᾿ὯΔΡ. 1.56. σΟὨΣ ἢ δ. ΤΥ, οἵ' Ροϑβέ 

τοῦτο ρίεπε ἱπίθγραπρίίατ, 5ε4 
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ἑαυτοῦ υἱέος, (ὥςπερ καὶ ἔχων αὐτὸν ἐκαϑέξετο, καὶ μέ: 
γιστον ἦν ἱκέτευμα τοῦτο,) καὶ ὕστερον οὐ πολλῷ τοῖς 
“ακεδαιμονίοις. καὶ ᾿Αϑηναίοις ἐλθοῦσι, καὶ πολλὰ εἶ- 
ποῦσιν, οὐκ ἐκδίδωσιν, ἀλλ᾿ ἀποστέλλει, βουλόμενον ὡς 

δ βασιλέα πορευθῆναι, ἐπὶ τὴν ἑτέραν ϑάλασσαν πεξῇ, ἐς 
Πύδναν τὴν ᾿Αλεξάνδρου. 9. ἐν ἧ ὁλκάδος τυχὼν ἀνα- 

γομένης ἐπ᾿ ᾿Ιωνίας, καὶ ἐπιβὰς, καταφέρεται χειμῶνι 
ἐς τὸ ᾿4ϑηναίων στρατόπεδον, ὃ ἐπολιόρκει Νάξον" καὶ 

(ἦν γὰρ ἀγνὼς τοῖς ἐν τῇ νη) δείσας φράζει τῷ ναυ- ὩΣ Ψ 
10 κλήρῳ ὅςτις ἐστὶ καὶ δί ἃ φεύγει" καὶ, εἰ μὴ σώσει αὐ- ἐμῇ ζ ̓ 

τὸν, ἔφη ἐρεῖν ὅ ὅτι χρήμασι πεισϑεὶς αὐτὸν ἄγει" τὴν δὲ υεὲς΄. 
ἀσφάλειαν. εἶναι, μηδένα ἐκβῆναι ἐκ τῆς νεὼς, μέχρι δέ, 
πλοῦς γένηται" πειϑομένῳ δ᾽ αὐτῷ χάριν ἀπομνήσεσϑαι “ἢ 
ἀξίαν. ὁ δὲ ναύκληρος ποιεῖτε ταῦτα, καὶ ἀποσαλεύσας 

16 ἡμέραν καὶ νύκτα ὑπὲρ τοῦ στρατοπέδου, ὕστερον ἀφι- 
κνεῖται ἐς Ἔφεσον. 8. καὶ ὃ Θεμιστοκλῆς. ἐκεῖνόν τε ἐϑε- 

ράπευσε χρημάτων δόσει, (ἦλθε γὰρ αὐτῷ ὕστερον ἐκ 

4 615. Ἵ. “Ὥςπερ καὶ ἔχων αὐτὸς ἐκαϑέξετο] αὐτῷ τῷ σχήμα- 
τι. -- 8. Πολλὰ εἰποῦσιν!) ἀντὶ τοῦ ἀπειλήσασιν. --- 5. Ἐς Πύ- 
δναν) ἕως. τῆς Πύδνης. (λ. 40γ.) -- 6. Τὴν ̓Αλεξάνδρου] πόλιν 
ἰεττηττῳ τοῦ φιλέλληνος. (1. «40γ.}) -- 7. Καταφέρεται - ἐς τὸ 

ναίων στρατόπεδον] ἄλλο δυρτύχημα τοῦ Θεμιστοκλέους. 
Ὁ. Ἐπολρόρκει Νάξον) διὰ τὴν ἀποστασίαν αὐτῆς. (Κασσ. 40γ.) -- 
ἴο. Καὶ δὲ ἃ φεύγει) ὅτι καὶ αὐτόν φησι͵ συνειδότα ἐπὶ προδοσίᾳ 
φρόνει τὸν Θεμιστοκλέα. τ .19. ᾿ἡπομνήσεσϑαι) ἀποδοῦναι μνη- 

ντα. --- 14. ᾿ἀποσαλεύσας] ἀποφυγὼν ἔκ τοῦ λιμένος, καὶ σάλῳ 
δμάπώρ. τουτέστι τῷ ἀλιμένῳ τόπῳ, ἔνϑα σάλος γίνεται. 
16... Ὁ: ̓ Θεμιστοκλῆς} ἐπιστολὴ Θεμιστοκλέους. (Αὐγ.) 

- 

--  -.-. 

Ρατίϊοηϊα τ τε Ροβε ἀνίστησι τοῖοτ- “ει ἃ φεύγει. ῬΑ]. διαφεύγει. - 
ἴων δὰ καί δὐΐε ὕστερον. Ἐὶϊ μή. Ἐῤ 46. Τ πὰ. 

αὐτοῦ. ,Ὦ. αὐτοῦ. Σώσει. Ῥ4]. σώσῃ. Ἐ. σώσοι. 
αιέος. τα. υἱξως: Ὁ. 1. παιδός. 
"Τοῖς Δακεδ. Ο855. Ατιρ. ΟἹ. 

6. ΒΕ. πὸ νι. Ἡ. Βες. (6.) Ου. 
1. ΒΕκΚΚ. Ψαϊρο τοῖς τε Μακε. 

“Πολλὰ εἰποῦσι. σ. εἰποῦσι 
«ὐλλά αὐ 

ῖ Ἐχδίδω '“Μος εν δαδόων. 
Β. δίδωσιν. εἴπ Ἄὰ 

κ᾿ "αν ίαξ Οοά. Βα45. ᾿Ιωνίαν. 
ς. Καί 6. Πδπ. 

ττρ. Β. στρατόπαιδον. 
Βε6ς. (6.) ὅ ὅς. 

᾿Ἐκβῆναι ἐκ τῆς νεώς. Οοά, 
Β45. ἐκ τῆς νεὼς. ἐχβῆναι. 

“Πευϑομένῳ. Ο. πειϑομένου. 
᾿ἡπομνήσεσϑαι. 1). ἀπομνήσα- 

σϑαι. Ε. ἀμείνω μνήσασϑαι καί. 
Θτ. μνημονεύσαντα ἀποδοῦναι, 
εχ ἱπίουρυ. 
ος Ποιεῖ τε 855. Αι, Ῥαὶ, Βθα. 
στ. ΜΝ᾽πά, Μοβαι. Ασ. Ομγτ, 
Π.π. ῬΑΥΓ.,. αὐ ν]αἀθἔμγ, οπῖπ 65, 
Απίο Θοιῖ, ποὶεῖται. ᾿ 
8. Αὐτῷ ὕστερον. Οτ. ὕστερον 

αὐτῷ. 
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τε ᾿Αϑηνῶν παρὰ τῶν φίλων, καὶ ἐξ ἴάργους, ἃ ὑπεξέ- 
κειτο,) καὶ μετὰ τῶν κάτω Περσῶν τινὸς πορευϑεὶς ἄνω, 
ἐςπέμπει γράμματα "᾽ ἐς " βασιλέα ᾿“ρταξέρξην τὸν ἐΞέρ- 
ξου, νεωστὶ βασιλεύοντα. 4. ἐδήλου δὲ ἡ γραφὴ ὅτι 

᾽ν Θεμιστοκλῆς ἥκω παρὰ σὲ, ὃς κακὰ μὲν πλεῖστα Ἐλ- 5΄ 
λήνων εἴργασμαι τὸν ὑμέτερον οἶκον, ὅσον χρόνον τὸν 
σὸν πατέρα ἐπιόντα ἐμοὶ ἀνάγκῃ ἠμυνόμην, πολὺ δ᾽ ἔτι 
πλείω ἀγαϑὰ, ἐπειδὴ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ μὲν ἐμοὶ, ἐκείνῳ δὲ 
ἐν ἐπικινδύνῳ πάλιν ἡ ἀποκομιδὴ ἐγίγνετο. καί μου 
εὐεργεσία ὀφείλεται.“ (γράψας τὴν “ἐκ Σαλαμῖνος προάγ- 
γελσιν τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ τὴν τῶν γεφυρῶν, ἢ ψευ-᾿ 
δως προρεποιήσατο, τότε δί αὐτὸν οὐ διάλυσιν") ,,καὶ 

5. Θεμιστοκλῆς ἥκω] λείπει ἐν τοῖς τοιούτοις ἡ ὧν μετοχὴ, ἵν ἦ, 
[ » » 

Θεμιστοκλῆς ὦν. καὶ Ἷ ἥκω “Διὸς παὶς ὦν. --- 8. Πλείω ἀγαϑα] 
εἴργασμαι δηλονότι. -- Ἔν τῷ ἀσφαλεῖ μὲν ἐμοί τὰ πράγματα 
ἦσαν δηλονότι. --- 9. Ἢ ἀποκομιδή] ἡ ὑποστροφή. (1. 40γ.) --- 
10. Εὐεργεσία] ἀντίχαρις. (1. 4ὖγ.}) --- Τράψας --- οὐ διάλυσαν 
ταῦτα κεῖται παρ Ἡροδότῳ ἀκολούϑως, ὡς ἐπράχϑη. ( Κασσ. Αὐγ. 
Ῥοστγ.) --- 12. “ἐ αὐτόν] τὸν Πέρσην. (1. 417.) 

“Ὑπεξέκειτο. ΟΥτ. ὑπερεξέκειτο. 
Ἐς βασιλέα. ΒΕ. οἴιπι Βιορ, 

γπαγρ. οοα, Β845. ὡς βασ. Μ]α, 
᾿ χρῖ, [,800Ὁ, Δτ. ΟΠγ. ΠΏ δ8ῃ. ἜΡΡΕΙ 

ϑιορ]ι. πρὸς βαῦ.» ΘΧ Ἰπίοεγργ. 
γρ. πρὸς βασ. δυϊβο εἰς βασ. 
Ἤδδοκ. ἐς βασ- 
᾿Αρταξέρξην] ΒΕΚΚ. εχ Μ᾽ δὲ. Τὸ, 

Ἰδιγ. ᾿άρτοξ. Ια, ποῦ. 
Βασιλεύοντα. Ἡ. βασιλεύσαντα, 

ονταὰ 8. σαντα 8]. τηϑῃ. 

4. Ἐδήλου δὲ ἡ γο. 4ὲ ῬΊ6π6 
Ῥύο νιῇ!ρ. δ᾽ ἡ Οα55. Αὔρ. ΟΕ, 
ΟΥ. 1, πὶ. ; 
- Παρὰ σέ. Ο. παρὰ σοί. Ψυ]- 
φαΐ ργϑθίευ τε ααοβ ΠΣΡΥῸ8 
Βαροὲ οἰΐδηι Ῥυϊδοίδη, Ρ. 1071. 
νεῦρα Θεμιστ. --- σέ Ια δτι8, 

. Ἑλλήνων. ΟΥ. τῶν Ἐλλ. Μοδαιι, 
Ἕλλ. οι. 

2] ἔτι. τὰ. δύ. Οἷγσ. δέ τι. 

Ἔν ἐπικινδύνῳ. ΟΥ. ἐπὶ κινδ. 
δἵ ἃΡ οπιθηδαΐοτ ἐν ἐπὶ κινδ. 

᾿Ἐγίγνετο. Ἐ. 1. ἐγίν. Ὁ. ἐγέν. 
1ῖαὰ οἰϊαπι ΟΥ. εξβὰ οι θπιθπαδῖ. 
ΒΆΡΥΑ 50Υ, ἐγίν. 

Γράψας. Μοβαι, γράψαντι, εχ 
δπιθηᾶδι, Νὰ, ποὶ. 

Τὴν ἐκ 455. Ατιο. (, Τι, αῖ. 
ἘἈδρ. Οτ. ΒΕΚΚ. γα]ρο τήν τε ἐκ. 

Καὶ τήν. Τήν οπι. Ο. 
Προςεποιήσατο. Μὶπα, προςε- 

“τοιεῖτο. ΝΊΓΡι απ διιῖθηη, 4188 
νυϊσο ροβὲ αὐτὸν Ροπθραῖιγ, ἃ 
Θοιε]. εἰ Ηβαρκ. δι επι ροεῖ τότε 
ὉΟ]]οσδία οὐαῖ, οὰπὶ γέ θη. 
οἱ Βεκκ. ροβὲ προῤεποιήσατο 
ἰγαησρΟϑαΐπλι5. 16. ποῖ, 

Αὐτόν. ΘοτεΒ. Ηδβοῖκ. ΒΟΚΚ. 
οὐπὶ Αμρ. αὗτόν. Νοβ, εἰβὶ 46 
ΤΗδπιβίοοὶθ 5 υ πιο 68ϑΐ, βρ χλ ηΣ 
ταϊασθ πο]ιΐΠλιι5. 
Οὐ διάλυσιν. Τ). οτι. οὐ. ΟΥ. 

ΘΥ (ομπι Ἰἴπθο]α ἰγϑηδνευδα ρα Γ 
υὐταπιαιθ ἰτευδπι δὲ ἀπο θὰ5 ραα- 
οὐΐδ 51} υἴγασιιθ). Επίαπι “Γμ5,. 
ἄδθοββε δὐἀμοίαι,ἨΒ 

Φου πὸ ἥν - κ ἢ, 



ν ν᾿ 
- 
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νῦν ἔχων. δε μεγάλα ἀγαϑὰ δρᾶσαι, πάρειμι, διωχόμε- 

ψος ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν. σὴν φιλίαν. βούλομαι .- 

δ᾽ ἐνιαυτὸν ἐπισχὼν, αὐτός σοι περὶ ὧν ἥκω δηλῶσαι.“ 

(Βασιλεὺς αὐτὸν φιλικῶς ὑποδέχεται. 
ΝΕΝΕ 

᾿ΕἘγκώμιον τῆς αὐτοῦ εὐ- 

Θάνατος.) 

ολή. Βασιλεὺς δὲ, ὡς λέγεται, ἐθαύμασε τε αὐτοῦ. 

δτὴν διάνοιαν, καὶ ἐκέλευϊσ]ε ποιεῖν οὕτως. ὁ δ᾽ ἐν τῷ 
χρόνῳ ὃν ἐπέσχε, τῆς Περσίδος γλώσσης ὅσα ἠδύνατο 
κατενόησε, καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων τῆς χώρας. 2. ἄφι- 
᾿κόμενος δὲ μετὰ τὸν ἐνιαυτὸν, γίγνεται παρ᾽ αὐτῷ μέ-᾽Ολ. “" 
γᾶς, καὶ ὅσος οὐδείς πω Ἑλλήνων, διά τε τὴν προῦ- ἔε:. 5. 

10 πάρχουσὰν ἀξίωσιν, καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐλπίδα, ἣν ὑπε- πρὸ Χρ. 

τἰϑει αὐτῷ δουλώσειν, μάλιστα δὲ ἀπὸ τοῦ πεῖραν δι- υξέ΄. 

φλή. Αὐτοῦ τὴν διάνοια» ὅτι εἶπεν» ἐπειδὴ ἴσχυσε, μηχανῇ 
τινὶ σῶσαι τὸν πατέρα αὐτοῦ. -- 5. Τὴν διάνοιαν] τὴν γνῶσιν. 
(λ. 4ὐγ. ) - 6. Ὃν ἐπέσχε! ἐσκόπει γὰρ, εἴ πως αὐτὸν ἐν τῷ με- 
ταξὺ ἀνακαλέσοιντο οἱ ᾿άΑϑηναῖοι. --- ᾿Επέσχεν] ἑαυτὸν δηλονότι. 
(1. 4γ.}) -- 7. Τῶν ἐπιτηδευμάτων] τῶν ἐθῶν. (λ. Α40γ.) --- 

8. Αὐτῷ} τῷ Πέρσῃ. --- 9. Ὅσος οὐδείς πω Ἑλλήνων ΩΣ σῇ 
καὶ Ἱππίος, καὶ “Ἰημάρατος, καὶ ἄλλοι. -- 10. Τοῦ Ἑλληνικοῦ) 
ἔϑνους δηλονότι. (λ. Αὐγ.) --- Ὑπετίϑει αὐτῷ) ὑπέβαλλε τῷ Πέρ- 
σῃ. (λείπ, 417.) - 11. Διδούς ἀντὶ τοῦ διδόναι. 

Ἔχων σε. Ο. ἔχων σοι. ΜοΞαα. 
ἔχω σε: 
᾿ Πάρειμι. ΒΗ. Ι. παρὰ Μήδων. 
“ἬἭκω. ΟΥτ. ἥκων. 

. ΓδΡ. ΠΡΡΚΟΟΥΤΙΙ, Ὡς 8. ν- 8]. 
γήδη. [- Περσ, : ' 

᾿ μἠέγεται. Τη Βορ. ϑυπο τδο. 5: Μφέχορενοῖ δέ. Ὥδη. ἀξ, 
ταδι. ἰπὶ, ψοῖβ. βουρίαηι γρ. ἤ- δέ. 
ποῦσεν. Τὸν ἐνιαυτόν. Τόν οτα. Ἐ.) Ξεἃ 

ἔλευσε. Ὅ455. Απρ. Ο. Ῥα]. ἰρηϊποδίον ἀπηὰ5 οαΡ. Ρτδεοθά, 
1. Και. Η. Βερ.. σοά, Βα5. Οτύ, ἔῃ. πιδηιογδίιιϑ, 
Τδαγ. ἐκέλευε, φαοα ΒΕΚΚΕΥ. το- Πω Ἑλλήνων. ΟΥ. τῶν Ἑλλ. 
᾿σερίξτ, "0915 [δι θη ἱπηρογξεοῖι πὶ Τῃ (, νϑυρθᾶ Ἑλλήνων -- καὶ τοῦ 
ΟΠ ἀρέιπι νἱβιιπὶ εδὲ. Ομδη- ὁ} βίπιῖ8 Σεϊτΐατι νος, Ἑλληνικοῦ 

Τῷ χρόνῳ. Τὰ Ὁ, τῷ οτῖ. εξ 
5Ὼ} νϑῖϑβ. χεβεϊξαξ. 

Τῆς Περσίδος (455. Αυρ. 6]. 
Ο. Ε, Ῥα]. 11. ναι. Ἦ, α. θυ, 
Ὦ. 1. Ε. Βεκκ, Ψα]ρο τῇβ τὰ 

᾿4π|δηὶ Χο πο Ρ μοι πα χἽπι6 ἴϑτη ἴπ 
Προς νεύθο “πάγη ἴῃ ἤρχετο λόγου 
(οξ, Ογτ, 11, 4, 9. ποῖ), ἔλεγε 
ει ΑἸϊ 5 νϑυθὶβ ἃϊοεπαὶ ΒΕ ΘΡ τι5 

᾿ μεν πῤη μας ἰἰδὲ18 δβδέ, ὑὲ δουῖ- 
εξορεοΐα8. Αἀά, ποῖ. δὰ 1 

Ὁ 

δχοϊαάουαῃΐ, 

“Ζιά τε, ΤῈΣ οτι. 1 δ. Ἐν 

Ὑπετίϑει. Ο. ἐπετίθει. 
Διδούς. Μαγρ. Μοβαιι. γρ. δὲ- 

δόναι, εχ ἔα]5α Ἰηἰογρχθίαϊ, 
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δοὺς ξυνετὸς φαίνεσθαι.- 8. ἦν γὰρ ὃ Θεμιστοκλῆς βε- 
βαιότατα δὴ φύσεως ἰόχὺν δηλώσας, καὶ διαφερόντως 
τι ἐς αὐτὸ μᾶλλον ἑτέρου ἄξιος ϑαυμάσαι. οἰκείᾳ γὰῤ 
ξυνέσει, καὶ οὔτε προμαϑῶν ἐς αὐτὴν οὐδὲν, οὐτ᾽ ἐπι- 

μαϑῶν, τῶν τὲ ποροχϑῖβα δι ἐλαχίστης βουλῆς ἥρμδόμδ, 

στος γνώμων, καὶ τῶν μελλόντων ἐπὶ πλεῖστον τοῦ γε- 

νησομένου ἄριστος εἰκαστής. καὶ ἃ μὲν μετὰ χεῖρας ἔχοι, 
καὶ ἐξηγήσασθαι οἷός τε"- ὧν δ᾽ ἄπειρος εἴη, κρῖναι ἵχα- 
“ψῶς οὐχ ἀπήλλακτο. τό, τὲ ἄμεινον ἢ χεῖρον ἐν τῷ 
ἀφανεῖ ἔτι προεώρα μάλιστα: καὶ τὸ ξύμπαν εἰπεῖν, φύ- 10 

όεως μὲν δυνάμει, μελέτης δὲ βραχύτητι, κράτιστος δὴ 

1. Ἦν γὰρ ὃ Θεμιστοχλῆς -- πτ ἐγκώμιον Θεμιστοκλέους. - 
2. Φύσεως ἰσχύν] τῆς ποινῆς τῶν ἀνθρώπων, ὅτον δύναται. -- 
8. Ὲς αὐτό] εἰς τὴν ἰσχὺν τῆς φύσεως. -- Θαυμάσαι) ἀντὶ τοῦ 
ϑαυμασϑῆναι. -- Οἰκείᾳ] “φυσικῇ. (1. .40γ.) -- Οἰὐδιείᾳ --- ξυνέ- 
σει] ἄνευ μαϑήσεως τὴν ξύνεσιν. . Οὔτε προμαϑὼν ἐς αὐτὴν 
οὐδέν] οὔτε ἀπὸ προμαϑήσεως ἀγαγών τι ἐς αὐτὴν, ἤτοι τὴν ἐσχὺν 
τῆς φύσεως -- 5. Τῶν τε παραχρῆμα] τῶν παραπιπτόντων. --- 
6. Τνώμων) κριτής. [1: 40γ.) -- ᾿[Ἐπιπλεῖστον) καλῶς τὸ ἐπὶ πλεῖ- 
“τρξῃ ϑεοῦ γὰρ μόνου τὸ πάντα εἰδέναι. - 8. Οἷός τε] ἦν δηλον- 

(λ. 40γ. ): -α Ὧν δ᾽ ἄπειρος εἴη, οὐκ ἀπήλλακτο κρῖναι ἱκα- 
γῶς] [οἷον, καὶ ἐν. τούτοις τοῖς ἀγνώστοις οὐ διημάρτανε τῆς κρί- 
σεως (.. 4ὐγ.)}} ὡς ἐδήλωσε καὶ ἐπὶ τῶν νεῶν τῆς κτίσεως, χκαὶ 
ἐπὶ τῆς Σαλαμῖνος, καὶ ἀλλαχοῦ. -- 9. Τό τε ἄμεινον ἢ χεῖρον] 

τὸ συνοῖσον ἢ τὸ βλαπτικόν. (λ. 4ὖγ.) --- 10. Μάλιστα] τῶν ἄλ- 

᾿Ξυνετός. Β. ξενετός. 
8. Ἦν γάρ. Μοβαι. ἦν γὰρ 

δή. ,) 8680]. 15. Ηογτηοσ. γὰρ δὴ 
Θεμ., πο δπχοηάδηάμ5. Εδα θη 
εα ϑαυμάσαιυϑαμε αὐάιϊιοῖ Πΐομ, 

Ἠαὶ. .Ρ. 185. [.794-} εἰ Ῥ. 156. 
[807.] δα ἐγένετο.“ ΥνΑΒ55.,, 1 
Ῥϊοηγ5. βαϊξ, Β εἰ5κ. Ἰορίξων δὲ5 
ἥν, Ρ͵Ὸ ἦν. ΜΜ816. “ ΘΟΤΤΙ, 
Ἐς αὐτό. ἙἘ. νη, ἐς αὐτόν. 

» Τοῦτπι 8} ἐς αὐτό τιδᾳὰε δῇ 
ἐς αὐτήν οπιν. ΑΥ. ΟΠ γ., ῬΤΟΟΙΪνῚ 
εἰὐπιοάιιτη ΘΥΥΟΥΘ ΟΧ νοοιπὶ 5]- 
Τα] 1 6 οτίο. Κ ΗΠΠ05. 

Τῶν τε παραχρῆμα. Τῶν μὲν 
παρόντων Ἰια!εῖ ΟἸσοτο ἔπιιο ]ο- 
οὐ Το. μα ἀπ} 16 ΠῚ ΘΠ ΟΥ̓ - 
ἴδ 8 ἔουθηβ ΕρΡ. δ Αἷΐ.]. Χ.ερ.8. 

Γνώμων. Ἐ,. γνώμην, ὧν 5. ἣν 
4]. πλϑῃ, 

Καὶ τῶν μελλόντων. Μὶηᾶ, καὶ 
τῶν μενόντων. Οἷο. 1 1, τῶν δὲ 
μελλ. 

Τοῦ γενησομένου. ἸῺ ΥηδΥδ. 
Ῥοππηΐ 1), 1. ν]ά, ποῖ. 

Ἔχοι. ΟΥ. τὴ. θ)8η. ἔχει, βθᾶ 
ἴπ α΄. ᾿ξ. νϑῦβ. δἠιοιν δέ, ἔχοι. 
ἵν δ᾽ ἄπειρος 6 κἀ55. Ατιρν 

ῬΑ]. Βμερ. (6.} Η. Ε. Μοβαιι. 
ΑΥ. ΟἸγ. τεοθρίμαμμ.. ψαϊρο ὧν 
δὲ ἄπ. 

. Εἴη κρῖναι. Ο. εἴην, κρῖναι. 
Ὠΐοη. Ηα]ο. εα, ϑιθρὶ, οὐπὶ ΠΟ ὴ- 
1111115 Πυιΐτι5 ΒΟΥ ρΡΙ ΟΥ]5 οὐ ἀα, ἐπε- 
κρῖναι 5ἷπα εἴη: ῬΥΟΧΙ ΠΟΥ οΥ- 
ἀϊηθπα. 8010]. 
ἀπήλλακτο, κρῖναι ἱμανῶς. 

Τό τε ἄμεινον ἢ χεῖρον. Οἷο. 
1.1. τὸ ἄμεινον καὶ τὸ χξῖρον- 

“Μάλιστα οτι. Ὠΐομ. Ρ. 8ο7. 

Ἰηνογξ ἴπ. οὐκ. 
ΒΡ ΎΎχα 

αι σον δέ. λ.-.. 

΄(... 



ΕΓΚΔΉΜΑΤΑ Κ᾿ ΑΞΊΩΣΕΙΣ ΔΑΚΕΔ Κ. ρλή.ρλϑ΄. 401 

οὗτος αὐτοσχεδιάξειν τὰ δέοντα ἐγένετο. 4. νοσήσας δὲ 
τελευτᾷ τὸν βίον" λέγουσι δέ τινες καὶ ἑκούσιον φαρμά- 
κῷ ἀποθανεῖν αὐτὸν, ἀδύνατον νομίσαντα εἶναι ἐπιτε- 
λέσαι βασιλεῖ ἃ ὑπέσχετο. δ. μνημεῖον μὲν οὖν αὐτοῦ 

δ ἐν Μαγνησίᾳ ἐστὶ τῇ ᾿Ζσιανῇ. ἐν τῇ ἀγορᾷ" ταύτης γὰρ. 
ἦρχε τῆς χώρας, δόντος βασιλέως αὐτῷ Μαγνησίαν μὲν, 

ἄρτον, (ἣ προςέφερε πεντήκοντα τάλαντα τοῦ ἐνιαυτοῦ,) 
Μάμψακον δὲ, οἷνον, (ἐδόκει γὰρ πολυοινότατον τῶν 
τότε εἶναι,) Μυοῦντα δὲ, ὄψον. 6. τὰ δὲ ὀστᾶ φασὶ κο-᾿ 

Ὁ μισϑῆναι αὐτοῦ οἱ προςήκοντες οἴκαδε. κελεύσαντος ἐκεί- 
νου, καὶ τεϑῆναι κρύφα ᾿ἀϑηναίων ἐν τῇ ᾿Δἀττικῇ οὐ 
γὰρ ἐξῆν θάπτειν, ὡς ἐπὶ προδοσίᾳ φεύγοντος Υ. τὰ 
μὲν κατὰ Παυσανίαν τὸν “ακεδαιμόνιον καὶ Θεμιστο- 
κλέα τὸν ᾿“ϑηναῖον, λαμπροτάτους γενομένους τῶν καϑ᾽ 

δ ἑαυτοὺς Ἑλλήνων, οὕτως ἐτελεύτησε. 

(4. Ἄλλα ἐγκλήματα ἑκατέρων καὶ ἀενακανα ᾿ 

“Μακεδαιμονίων.) 

ρλϑ΄. “Ἰακεδαιμόνιοι δὲ ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης 

λον δηζοϑεξ' (1. 4ὖγ.) -- 1. ὐτοσχεδιάξει ἑτοίμως λέγειν (1. 
“43υγ.).-- ἃ. Φαρμάκῳ ἀποθανεῖν αὐτόν) αἷμα γὰρ ταύρειον πιὼν 

. ἀπέϑανεν. -- 8: ἄδυνατον νομ σαντὰ εἶναι -- ὑπέσχετο) τοὺς μα- 
κροὺς ἀνοϑδόυς ἐν τούτοις ἀνέτρεψας, Θουκυδίδη, ἄφρονος ἔργον 
ἀνδρὸς δεδρακέναι δείξας εἰ γὰρ τὸ μέλλον, ὡς ἐφης. προέβλε- 
πὲν 0 Θεμιστοκλῆς, πῶς, ἃ μὴ ἦν δυνατὸς τελέσαι. ὑπέσχετο, μὴ 
“προγνοὺς ὡς ἡ τῶν Ἑλλήνων ἰσχὺς ἀκαταγώ᾽τστος ἦν ἐκ τῶν προ- 
λαβόντων; (Βασ.Ὶ) -- 5. Μαγνησίᾳ τῇ 4σιαν ἢ). δύο γάρ εἰσε Μα- 

᾿ γνησίαί, Θεσσαλὴ καὶ ᾿Δσιανή. -- 9 Ἡυσῦνεαν πόλις Καρίας ὃ Μυ- 
ὕς. --- 12 Τὰ μὲν κατὰ Παυσανίαν --- --} ὥςπερ σχετλιάζων καὶ 

οἰμώξων ταῦτά φησιν ὁ συγγραφεύς. 

᾿ 5. Μὲν οὖν. Ῥοείουῖις οπι. ἢ)... Κρύφα ᾿4ϑηναίων 86. Μοβαι. 
Ρ' ΕΊΣ γάρ." 1). ταύτης μέν. - Ὡς ἐπί Ὡς ον. ΟΥ. 

ὄντος " διδόντος. Φεύγοντος. Ατ. ΟἾγ. Πδη. 
᾿Άρτον. Ι ἄρτου Ιά6'π βἰϑέϊπι πιηυρ. διίθρὴ, φυγόντος. 81. οἵ- 
εἰίανν οἴνου εἰ ὄψου, 5εἀ «ὰὔὶ ἔπι ΟΥ. οἴ ἃ ξιιρτα Ο 5 τἱρίο. 

᾿ΟΥ͂ 8. οὐ εϑὰ. πιδῃ. τι. φύγοντος, Ξ1ρΥα βου. ἕν. Οἵ. 
“Πολυοινότατον τῶν τότε. Ἐ. 1.32.6. ἢ 

τῶν τότε πολυοιν. ,: ᾿Ετελεύτησε. 6σ. Η. ἐτελεύ- 

᾿ΩΝ ἐν ̓ἢς; φησί, Ῥαρβ. «ἷ. τῆσεν, οὐιοα 10 ἔνθ πη Το ΤΟΥ 5 

. φασί. γ΄ πὶ Ραιιξαηΐδθ οἱ ΓΗ ποτ .}15 
οὖ ἜΣ  προρήκοντες. Ῥ' αὖὐ- ΒεκΚοε, σϑορίθη απ ρευίανζ, 

τοῦ 3} πὸ τῶν προφηκόντων. Υἱα. Οᾶρ. ΟΧΧΧΙΧ. δὲ ἐπί. (455. 
ὨΟῚΪ, Αιρ. Ραὶ. Βορ. δ᾽ ἐπέ" 5Ξεὰ νοχ 

ΤἼμογαά. {Π.ἅ ας 
Ἁ 
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πρεσβείας τοιαῦτα ἐπέταξάν τὲ καὶ ἀντεκελεύσθησαν πε- 
ρὶ τῶν ἐναγῶν τῆς ἐλάσεως" ὕστερον δὲ φοιτῶντες πα- 
ρὰ ᾿Αϑηναίους, Ποτιδαίας τε ἀπανίστασϑαι ἐκέλευον, καὶ 

“ἴγιναν αὐτόνομον ἀφιέναι" καὶ μάλιστά γε πάντων καὶ 
ἐνδηλότατα προὔλεγον, τὸ περὶ Μεγαρέων Ψήφισμα κα- 5 
ελοῦσι μὴ ἂν γίγνεσθαι πόλεμον, ἐν ᾧ εἴρητο αὐτοὺς 

μὴ χρῆσϑαι τοῖς λιμέσι τοῖς ἐν τῇ ᾿ϑηναίων ἀρχῇ . μη- 

δὲ τῇὸ ᾿Δττικῇ ἀγορᾷ... 3. οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖον οὔτε τἄλλα 
ὑπήκουον, οὔτε τὸ ψήφισμα καϑήρουν, ἐπικαλοῦντες 
ἐπεργασίαν ΜΜεγαρεῦσι τῆς γῆς τῆς ἱερᾶς καὶ τῆς ἀορί-10 

Α 3 ῇ ς ᾿ “ 3 ᾿ “Ψ , 

στου, καὶ ἀνδραπόδων ὑποδοχὴν τῶν ἀφισταμένων. ὃ. τέ- 
λος δὲ ἀφικομένων τῶν τελευταίων πρέσβεων ἐπ “ακε- 

ρ1ϑ΄. 1. 1 Περὶ τῶν ἐναγῶν τῆς ἐλάσεως καὶ. ἄλλας γὰρ 
ἐποιήσαντο, ἀπελάσαι τοὺς ἐννέα Ἄρχοντας. Ἴ ττ 5. Ψήφισμα) ὃ 
ἔγραψε Περικλῆς. -- 7. Τοῖς λιμέσιν) οὐ μόνον τοῦ Πειραιῶς, ἀλ- 
λὰ πανξὸς λιμένος ὧν ἤρχον οἱ ᾿ἀϑηναῖοι. --- 9. Ὑπήπκουον) τοῖς 
«Δακεδαιμονίοις.᾽ --- ᾿Επικαλοῦντες]) ἰδίως. εἶπο νῦν ἀντὶ τοῦ ἐγκα- 
λοῦντες. --ὀ 10. Ἐπ᾿ ἐργασίαν} περιττὴ ἡ ἐπί πρόϑεσις. -- Τῆς 
γῆς τῆς ἱερᾶς] τὴν γῆν λέγει τὴν μεταξὺ Μεγάρων. καὶ ᾿ἀττικῆς, 
ἣν τινα ἀνέϑεσον ταὶς ᾿Ελευσινίαις ϑεαῖς. τὴν αὐτὴν δὲ λέγει 
"αἱ ἀόριστον. ἀόριστος δέ ἐστιν ἢ μὴ ἔχουσα ὅρους ἠδὲ σπει- 
φομένη. ἡ γὰρ σπειρομένη ὅρους ἔχει, ἅτε οὖσα μεμερι- 
σμένη, ἕως οὗ ἐστὶν ἑκάστου τὸ δίκαιον τῆς διακρατήσεως. --- 
Τῆς ἀορίστου] τῆς πολλῆς. (}. 40γ.) -τ 11. Χαὶ ἀνδραπόδων 
ὑποδοχήν 

ΔἸἸΠπιαπτιτ εἷς ἴῃ “ακεδαιμόνεοι " 
δέ Ξυ} 5151, 

᾿Ἐπέταξαν. Ῥαϊ. ἔταξαν. Ἐ,. τι. 
ἔπραξαν. 
Παρὰ ᾿Αϑηναίους (455. Αὐξ. 

α. Ε. “Ῥαϊ. Ἀερ. (6.) Η, Μοξᾳι. 
ΑΥ. Οῃγ. ρύοὸ παρ᾽ ᾿ἄϑην.. 

᾿Δἀπανίστασϑαι. Ὦ. ἐπανίστα- 
σϑαι. 

δος ρρώμῳ Ο. προὔλεγεν, Ὁ 5. 
684. πηδη. 

ὙΝΝ δδνμς - οὔτε τό οὐλπΐα Ὁ 
γορειλτιπὶ ψήφισμα Θχοϊἀθγϑηὶ ἢ 
ἘΠ᾿. ΠΡῚ 4]. πλδη. 5ΡΡ]. 

Γίγνεσϑαι (455. Ατιρ΄. Ῥα]. Ἀ6Ρ. 
(6.) Η. νεῖ. αν. (Ξεὰ "ὲο εχ 
επιϑηΐ,) Νὶμή, Μοβαι. πὲ. ΑΥ, 
Οἰγ. δ, Ηδδοκ. ΒΕΈκκ, Οὗ, ς. 

ὡς ὅτι δούλους τοὺς ἀποφεύγοντας ἐδέχοντο. --- 

140. ΓΟ γενέσϑαι, ὯΣ. α, 119. 
τὸν πόλεμον ἀξιοῦντες γενέσθαι. 

«Αὐτούς. Οα. Ὁ. 1. αὐτοῖς. 

2. Οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι (α55. Αἰιβ. 
ΟΕ. Ῥα]. Βερ. Ου. Ὁ. Μοβᾳιῖ 
ΠΙ. ΌΓΩ οἱ δ᾽ 'άϑην. 

Τὸ φήφισομα. Τό ἀδ. ΤιδιΥ, 
ΑΥ. ὮΥ, 

᾿Ἐπεργασίαν (855. ΔΑιι5. Ῥα]. 
Οτ. Μοβχιι. Τι5. δὲ, τὰ νἱ ἀδίπν, 
οἰΐαμπι Ῥαυιϑῖηὶ δὲ [{8]116], ἀ6 411- 
Ριι5 ἰδοθπὶ οὐΐτοτθβ. Αηΐθ 611]. 
ἐπ᾽ ἐργασίαν. ΤΒοπι. Μ. π᾿ ἐγκα- 
λῷ Βαρεῖ ἐπ᾿ ἐργασίᾳ. 14. τοί, 

᾿Δορίστου. Μοβαι. Ατ, Ογν 
πη. (δὲ να]σ, πη πιᾶτρ.} ἀρέ- 
στου. ψατῖίε νοσδθι]τι 5ς 1]. οὐ 
αν Τἴπάαν, ϑΡ 10 1166. ΟΥἹΣ, Ρ. 5. 
γιά, ποῖ. 
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δαίμονος, Ραμφίου τε καὶ “Μελησίππου καὶ ᾿Δ“γησάνδρου, 

καὶ λεγόντων ἄλλο μὲν οὐδὲν ὧν πρότερον εἰώϑεσαν, 
αὐτὰ δὲ τάδε, ὅτι .. “ακεδαιμόνιοι βούλονται τὴν εἰρή-- 
νὴν εἶναι, εἴη δ᾽ ἂν, εἰ τοὺς Ἕλληνας αὐτονόμους ἀφεῖ- 

δ τε" “ ποιήσαντες ἐχκλησίαν οἱ ᾿Αϑηναῖοι, γνώμας σφίσιν 
αὐτοῖς προὐτίϑεσαν καὶ ἐδόκει, ἅπαξ περὶ ἁπάντων βου- 
λευσαμένους, ἀποκρίνασϑαι. 4. καὶ παριόντες ἄλλοι τε 
“πολλοὶ ἔλεγον, ἐπ᾽ ἀμφότερα γιγνόμενοι ταῖς γνώμαις, 
καὶ ὡς χρὴ πολεμεῖν, καὶ ὡς μὴ ἐμπόδιον εἶναι τὸ ψή- 

10 φισμα εἰρήνης. ἀλλὰ καϑελεῖν" καὶ παρελθὼν Περικλῆς 
ὁ Ξανθίππου, ἀνὴρ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον πρῶτος ᾿4ϑη- 
ναίων, λέγειν τε καὶ πράσσειν δυνατώτατος, παρήνει τοιάδε. 

(1Π. Β. Οἱ ᾿Δἀϑηναῖοι ψηφίξονταν τὸν πό- 

λεμον. ρμ' --- ρμς΄.) 
(4. Μόγος Περικλέους. ομ' -- ρμδ΄. Προοίμιον περὶ τοῦ 

τ ἀσταθμήτου τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς τύχης.) 

ρμ'΄. »,Τῆς μὲν γνώμης, ὦ ᾿Αϑηναῖοι, ἀεὶ τῆς αὐ-- 
" 

2. Καὶ λεγόντων ὥλλο μὲν οὐδέν] οἷον περὶ τῆς Ποτιδαίας καὶ τῶν 
ἄλλων. --- 5. Γνώμας]) βουλάς. (Δ. Α40γ.) -τ- 6 “Ἵπαξ] παντελῶς. -- 

"9. Ὡς μὴ ἐϊ πόδιον εἶναι τὸ ψήφισμα) τὸ ψήφισμα φησιν οὐ τὸ 
“Μεγαρέων, ἀλλὰ τὸ μὴ εἶναι αὐτονύμους τοὺς Ἕλληνας. --- 10. Κα- 
3 ελεῖν] τὸν πόλεμον. (.40γ.) 

ομ΄. Τῆς μὲν γνώμης} δημηγορία Περικλέους. (.4ὖγ.) --Ὁ 

8. ληελησίππου. αὶ. Ἐ, Πελλη- 
, σίππου. υἱὶ (455, 11. 12. [δ τ. 
“Μελλισίππου. Οτ. Μελοίππου. 6. 
“Μελησικου. 

᾿ς ᾿Δγησάνδρου. Οτ. ̓4γισάνδρου. 
᾿ς Ἄλλο. 1. ἄλλως, ν 5. ὡς εδ6. 

π. 
μον ὃν Ὦ. 5. νυ. 

Τὴν εἰρήνην. ΑΥἰῖο. οι. ΟΥ.Ψ 
Ώ. 1)8η. 

Εἶναι. Οτ. ἄγειν εἶναι. 
ἙἘῤϊ. τ. Οὔν, ὕδη. ἤν. 

- ᾿Ἀφεῖτε. Οαε5. Αὰρ. ΟἹ]. Β6ρ.᾽ 
(6.) Η.. αι. {ἰ. αὐ. Ομ. Π δα. 
οἴ εχ επιεμᾶ, Οὐ. ἀφῆτε. Οιοὰ 
ἸΟῺ ῬΥΟΥϑιι5 ἀδηχηδπάιπι. Υ14. 
1. νυ. Ρ' "40. ᾿ 

Ποιήσαντες ἐκπηλησίαν. Ἐ.ποιήσ. 
οὖν ἐκκλ. : 

᾿ἀποκρίνασϑαι. ΟἀΞ55. Ατιρ. ΟἹ. 
Ἐς 1ι,. ναὶ, Η, σϑῶςσ, 1διῖν, Ἐ᾿ 
ἽΜοβαιι. πι. ΑΥὐ΄Ό ΟἸ τ, Τιιβ. Ηδδβοῖκ, 
ΒεΚΚ. Ψερο ἀποκρένεσθϑαε. 
4, Παριόντες. Οτ, ΑΥτ. ΟἸν. 

παρόντες, 564 ἴῃ ΟΥ̓. εμπηδπά. πα- 
ριόντες. 

Πολλοί. (855. βοΐιι5 πολλά. 
Ψήφισμα. Ο. ψίφ. 
Εἰρήνης. ΟΥν. τῆς εἰἶρ. 
Καϑελεῖν. Ο. Ἐ. Οτ. ροξὲ πος 

σευρ. δααιιηΐ τὸν πόλεμον, 486 
Ο. 5. ν. Βαροῖ, 

Περικλῆς. ΑΥὐ. ΟἾγ. Ὥδπη, ὃ 
ερ. 
Τοιάδε. Ταιτ, Ατ. Οἢγ, Παπ. 

τάδε, πιᾶ16. Ὑἱα. γ7455. δὲ θ 1. 
δὰ ὉἹ, 8. 

Οαρ. ΟΧΙ,. ᾿δεὶ τῆς αὐτῆς. Ἐ. 
δ 



ἐὰν ἥς 

Ἀ 
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τῆς ἔχομαι, μὴ εἴκειν Πελοποννησίοις, καίπερ εἰδὼς τοὺς 
ἀνθρώπους οὐ τῇ αὐτῇ ὀργῇ ἀναπειϑομένους τε πὸλε-- 
μεῖν, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πράσσοντας, πρὸς δὲ τὰς ξυμφορὸς 
καὶ τὰς γνώμας τρεπομένους. ὁρῶ ὃὲ καὶ νῦν ὅμοια 
καὶ παραπλήσια ξυμβουλευτέα μοι ὄντα, καὶ τοὺς ἀνα- ὅ 
πειϑομένους ὑμῶν δικαιῶ τοῖς κοινῇ δόξασιν, ἣν ἄρα τι 
καὶ σφαλλώμεϑα, βοηϑεῖν, ἢ μηδὲ κατορϑοῦντας τῆς 
ξυνέσεως μεταποιεῖσϑαι. ἐνδέχεται γὰρ τὰς ξυμφορὰς 
τῶν πραγμάτων οὐχ ἧσσον ἀμαϑῶς χωρῆσαι ἢ καὶ τὰς 
διανοίας τοῦ ἀνϑρώπου" διόπερ καὶ τὴν τύχην, ὅσα ἂν 10. 

παραλόγον ξυμβῇ, εἰώϑαμεν αἰτιᾶσθαι." 

(.2εῖν γε μέντοι πολεμεῖν ὅτι ἐπιτάττοντες καὶ οὐκ αἰτιώμενοι οἱ 
“Μακεδαιμόνιοε πάρεισι.) 

9. .»Δακχεδαιμόνιοι δὲ πρύτερόν τε δῆλοι ἦσαν ἐπιβου- 

λεύοντες ἡμῖν, καὶ νῦν οὐχ ἥκιστα. εἰρημένον γὰρ δί- 

2: ̓ Ὀργῇ] διανοίᾳ, τρόπῳ, σκοπῷ. -- 8. Πρὸς δὲ τὰς ξυμφοράςϊ 
πρὸς τὰ συμβαίνοντα. -- 4. Τρεπομένους μεταβαλλομένους. --- 
5. ᾿ἀναπειϑομένους περιττὴ ἡ ἀνα. τουτέστιῳπειϑομένους. - 
6: Τοῖς κοιυῇ δόξασι -- βοηϑεὶν} καὶ μὴ ἐκ τοῦ ἐναντίου ἀπολι- 
γωρεῖν τὸν πόλεμον, μηδὲ τὸν συμβουλεύσαντα αἰτιᾶσϑαι. --- 75. Ἢ 
μηδὲ κατορϑούττας ἀντὶ τοῦ 1) μηδὲ κατορϑούντων" ἀντίπτωσις 
γάρ ἐστι. --- 8. Τὰς ξυμφορφας] τὰς ἀποβάσεις (1. 40γ.) -- 
9: ᾿Δμαϑὼς] ἐσφαλμένως. (λ. 4γ.} -τ 12. Πρότερον) ὅτε ἐκώλυον 
τὸ τεῖχος γενέσϑαι, τα 18. Εἰρημένον ὑπεσχημένου ὄντος τοῦ 

τῆς αὐτῆς ἀεί. δ υῖϊρσαλιπι ρυ96- 
ΤΕΥ «ΤΠ 65 τ ΘΙ η0 5 οηἀα, 1116 ἘΓ 
Ὠῖοπ. νϑῦβρὰ τῆς μὲν -- Πελο- 
ποννησίοις αἴξει θη Ρ. 420. 

Μὴ εἴκειν. “Μή οπ. Ε,. 
᾿Οργῆ. Ε. ὁραῇ. Τιᾳ πιϑη, Υθο, 

ἴῃ ΠιαΥΡ αν. [1η Π}. “«πὐά θην 
ὀργῇ εϑὰ βδιυῦγα βον ὁ εἴ μῇ, 1. 
6, ὁρμῇ. ϑδεὴ νὴ, ποῖ. 

ἤθντα. Ο. εἶναι, 564 ὄντα Ξε, 
ν. αὖ, τ 8Π, 

Κοινῇ. Ἐς κοινοῖς Τηγ816 56γ. 
εἰ ε- ν. αἱ. πιά. κοινῇ. 

«ἴόξασιν. ΟΥ. δοξάσασιν. ῬΑ]. 
δοξάζουσιν. 

ἽΝ κί. Κα΄' ἄθ. θη. , 
Σῳφαολλώμ εἰ ἃ (κε ς ι 4]. ΤΆ ναί. 

ον, θ). αν, κι, νερὸ (οἱ 

Ηδδοκ.) σφαλώμεϑα, μοῦματθ, 
να. Βιιίταν. σα. πναχὶ Ρ. 415. 

ἹΜεταποιεῖσϑαι. Μοκαα. ἀντε- 
ποιεῖσθαι, 6Χ Τα εν δῖ - 

᾿Ενδέχεταε γὰρ --- τοῦ ἀνϑρώ- 
ποῦ ἰατι αἱ ϑομοῖ, δα, ἐπι 

Παρὰ λόγον Ο55. ῬΉας ΟΙ. Πι 
Βερ. οοὐ, Β895. δἴοβηι, ΒΠδποῖς. 
ΒΕΚΚ. Ια Οὐ, δϑὲ οχ δπηθηκαῖ,» 
Ῥυΐαια τήδη, 5. ΤΊίρδαγοι παράλο- 
γον, αποὰ δα βθ Ο, Ε, Ρα]. 
ναι, Ὑισ παρφολόγως, σομ τα 
πογθη ἐππογ αῖα15. 1, Κυτρ. 
1..1..}}. 267. 

2. Πρότερον. στ. καὶ πρότ. 
Εἰρημένον. Τιαιιγ, εἰρημένων. 

Δίκας -- δέχεσϑαι. 27 ποι. Μ' 
1. δίιδωμε. "6 ΥΥ 58. 

“ον 



Υ 
ἐδι 
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κας μὲν τῶν διαφορῶν ἀλλήλοις διδόναι καὶ δέχεσϑαι, 
ἔχειν δὲ ἑκατέρους ἃ ἔχομεν, οὔτε αὐτοὶ δίκας πω ἤτη- 
ὅαν, οὔτε ἡμῶν διδόντων δέχονται" βούλονται δὲ πολέμῳ 
“μᾶλλον ἢ λόγοις τὰ ἐγκλήματα διαλύεσθαι, καὶ ἐπιτάσ- 

ὅ δοντες ἤδη, καὶ οὐκέτι αἰτιώμενοι, πάρεισι. 8. Ποτιδαίας 
τε γὰρ ἀπανίστασϑαι κελεύουσι, καὶ Αἴγιναν αὐτόνομον 
ἀφιέναι, καὶ τὸ Μεγαρέων ψήφισμα χαϑαὶρεῖν" οἱ δὲ 
τελευταῖοι οἵδε ἥκοντες καὶ τοὺς Ἑλλήνας προαγορεύου- 

᾿διν αὐτονόμους ἀφιέναι. 4. ὑμῶν δὲ μηδεὶς νομίσῃ περὶ 
10 βραχέος ἂν πολεμεῖν, εἶ τὸ “Μεγαρέων ψήφισμα μὴ κα- 

᾿ϑέλοιμεν. ὅπερ μάλιστα προὔχονται, εἰ καϑαιρεϑείη, μὴ 

ἂν γίγνεσθαι τὸν πόλεμον" μηδ᾽ ἐν ὑμῖν αὐτοῖς αἰτίαν 
ὑπολίπηστε ὡς διὰ μικρὸν ἐπολεμήσατε. 5. τὸ γὰρ βρα- 
χύ τι τοῦτο πᾶσαν ἡμῶν ἔχει τὴν βεβαίωσιν καὶ πεῖραν 

1δτῆς γνώμης. οἷς εἰ ξυγχωρήσετε, καὶ ἄλλο τι μεῖξον εὐ- 
ἦ 

πράγματος ἐν ταῖς σπονδαῖς ταῖς τριακοντούτεσι. -- 1. Δι 
ρωνὶ τῶν ὑποθέσεων ἐξ ὧν διάφορα φρονοῦμεν. (1: 40γ.} -- 
8. Ζέχονται! λύειν τὰ διάφορα ταῖς δίκαις. (λ 4ὐγ. - 4. Λογοις] 
διαδικασίαις. (Δ. 40γ.) -- 7. Καϑαιρεῖν! ἀκυροῦν. (λ. 4ὐγ) -Ξ 
11, Προύχονται  προβάλλονται. -- 19. Αἀϊτίαν ὑπολίπησϑε! ἀντὶ 
τοῦ αἰτιασησθϑε. -- 14 Πεῖραν τῆς γνώμης] εἴτε φοβούμεθα τοὺς 
᾿Δακεδαιμονίους, εἴτε καὶ μή. --- 

Ζιαφορῶν (855. Ατιρ. Ο]. Βθρ. 
ΑΥτ. ΟἾγ. πῖον. 5'Ερῃ. ΤΠοηι. 
Μ. Ηδ80Ε, εοἰἴϑηι Ρ8)])., βϑθαὰ σουσ. 
οδᾶ. πο Ψιΐρο ΒΘΚΚ. δεαφό- 
ρῶν, {{τπἸπη 4118  ς 

ΟΥια. 1ηἀ. νον. 

ΟΠὼ οἷά Ὅτ. 
οὐ Τὰ βήμπεα, Ῥ5η. τε ἐγπλ. 

Οὐκέτι. (οά. Βα5. οὐκ 
ξεσι. ΑΥ, Οἶτγ. αν, ἥκου- 

σιν εχ ἵμιθΎΡΥ. 

3. Οἵδε Ὁ. 1. ἤδη. 
᾿ Πφοαγοφεύουσι. [. προαγορεύ- 

ὦσι, ον 5. ὦ οαὐ, πιϑη. 

4. Ὑμῶν δέ. τ, ὑμῶν μέν. 
γχέος Ῥα]. 5ιιρ. ταβ. Π᾿, Νν δὲ. Βρα 

. ἴαιν. δια, ν ὐροὸ (οὲ Ηδδοϊς,.: 
τς χρῆϊὸ βραχέως. Μ]αά,. 1. τς Ρ. 221. 

οἱ Πὸ», δὰ. ῬΈσγπ. Ρ. 247. διὰ- 
τὰν ἄν ον, ὮὨ; 
Εἰ τὸ }7εγ. τγη»ϑυϊάαβ ἴῃ προὔ- 

15. Οἷς) τοῖς Μακεδαιμονίοις, --α 

ΑΡΈΩΣ εἰ τὸ Μο ψ. μὴ καϑ ἕ- 
λοιὲν [ὀὈοῖ. ρΡ.. 54}. καϑέλοι 

᾿ μέν, φῃοα ᾿υνῖης ΘΟ τιβ. ] ὅπερ μ- 
προὔχονται, ἀντὶ͵ προβάλλονταν 
{[ὈῬπμοῖ. ἀντὶ τοῦ προβάϊλλουσι, 
τΐ 5. γροὶθ], προτείνουσι, " 
γν 58... 444. ΓΟ. Μ. ἴῃ προΐ- 
σχω."“" ὑυκ. 

Γίγνεσϑαι. στ. γίνεσϑαι. Ὦ. 
γενέσϑαι. γἱά, εδρ. ργϑθο. ὅ. 1. 
Ἱπολίπησϑε. Ῥα]. Ε. Μπά. 

ὑπολείπησϑε. [τὰ ἴῃ Ὠ8η,. 8]. π81ι. 
ἴηξ. νϑύβ., 864 ἴῃ νϑυθουπι 56-- 
γὶθ ὑπολείπεσϑε, αἱ ΑΥ.) φυοά 
ΟἾγ. ἴῃ ὑπολείπεσθαι. οοΥτιρῖξ. 

5. Βραχύ τι (4:5. Ἅπρ. ΟἹ], 
ῬΑ]. 11. ναι. Η: Ὠ. 1. Τμϑργ, Ἐ, 
νπά. τὰ Ασ, Οἢγ. 964. (λὸος 
Ῥατυπῖπ αἰ ψιῖα, λα’ς ἰευΐξ τεϑ.} 
νιήρο τί ἐρ., «ιοὰ Ηδδοῖ, εἴ 
Βεκκ, δα ἀἰα θτιιμῖν 

Καὶ πεῖραν. Ὁ. καὶ τὴν π. 
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ϑὺς ἐπιταχϑήσεσϑε, ὡς φόβῳ καὶ τοῦτο ὑπακούσαντες" 
ἀπισχυρισάμενοι δὲ, σαφὲς ἂν καταστήσετξ αὐτοῖς, ἀπὸ 

τοῦ ἴσου ὑμῖν μᾶλλον προςφέρεσϑαι."" 

ρμα. »».Αὐτόϑεν δὴ διανοήϑητε, ἢ ὑπακούειν πρίν 
τὰ βλαβῆναι, ἢ εἰ πολεμήσομεν, (ὡς ἔμοιγε ἄμεινον δοχεξῶ᾽ 
εἶναι,) καὶ ἐπὶ μεγάλῃ καὶ ἐπὶ βραχείᾳ ὁμοίως προφάσει 

μὴ εἴξοντες, μηδὲ ξὺν φόβῳ ἕξοντες ἃ χεχτήμεϑα. τὴν 
γὰρ αὐτὴν δύναται δούλωσιν ἤ τε μεγίστη καὶ ἐλαχίστη 
δικαίωσις ἀπὸ τῶν ὁμοίων πρὸ δίκης τοῖς πέλας ἐπιτασ- 

“ « δομενή. 

Ὅτι σφίσιν ἐλπίς ἐστιν ἐπικρατῆσαι ἀνδρῶν πενήτων καὶ τὰ οἰκεῖα 
μᾶλλον ἢ τὰ κοινὰ σχοπούντων.) 

2. ,γ»ἸΤὰ δὲ τοῦ πολέμου καὶ τῶν ἑκατέροις ὑπαρ- 

1. Τοῦτο] τὸ καϑελεῖν τὸ ἹΜεγάρεων πινάκιον. --- 9, ᾿Δπισχυρισά- 
μενοι} ἐς ἐσχυρῶς ἀπαγορεύσαντες. -- 8. Πρφοςφέρεσϑαι) ὁμιλεῖν. 

ρμάί. Ὑπακχούειν] πάντοτε, ὁσάκις ἂν κελευώμεϑα. -- 5. Βλα- 
βῆναι) ἐκ τῆς φύσεως τοῦ πράγματος. --- 6. Καὶ ἐπὶ μεγάλῃ] κα- 
τὰ κοινοῦ τὸ διανοήϑητε. (1. αΑὐγ.) -- 7. Ξὺν φόβῳ] ἐὰν γὰρ 
ὑπακούσωμεν αὐτοῖς, φησὶν, ἐν τούτῳ, λοιπὸν καὶ περὶ τῶν ἀλ- 
λων “δεδοίκαμεν. -τς 9. Δικαίωσις } κέλευσις, πρύςταξις. [τὸ δι- 
πκαιοῦν διὰ μικρὰν πρόφασιν μὴ δέχεσϑαι πόλεμον. (λ. 40γ.}} -- 

᾿Επιταχϑήσεσϑε. ΕΔ. Βδ8ς. ἐπι- 
ταχϑήσεσϑαι. , 

“Ὑπακπκούσαντες (Οδ85. 
4ιιᾶπι ΘΧ ΘΟΥΤ.». ἔϊιθυϑέ θη πὶ ὑπα- 
κούσοντες ᾿ Αὐξ. Πα. {ἀπ σῃο ἰα- 
τΤάθ Ὁ 8. ἃ 8]. πηδη.) 1ἰ. δὲ. Η. 
ες. στ. Ὁ. 1. 1διγ, Ἐ,, Ψὶπὰ. 
Ατ. ΠΗ. 81}. τηᾶΥϑ. ϑίθρἢ. ὝΤας. 
Ἡδδοκ. ΒΕΚΚ. Ψαΐσο πιὰ]8 ὑπα- 
κούσοντες. Ὑἱά. ἠοῖ. 

“Ἱπισχυρισάμενοι. ῬΑ]. ἀπισχυ- 
ρισμένοι. Ε. ἐπισχυρισάμενοι, ΠῚ 
5. ὃ 8]. πιϑδῃ. Ε, ἀπισχυρησά- 
μένοι. 

Καταστήσετε (455. Απρ. ῬαΪ. 
Το αὐ δ ε γιὰ, τὸ  βτθο; 
Βιορ. (6.) Η. γαι. Βδ5. οοᾶ, 
Τὰ, καταστήσαιτε, ποη ἀδίθυιδ, 
οὐ οἷο οαϊαϊὲ Βθικοσ. Ὑίμηᾷ, κα- 
ταστήσατε. γη]ρο (6 Ηδβοκ.) 
καταστήαητε, ξοΐοθοθ. γἹά. 1: 
Ῥ. 158. 

(ψιι 811- 

«Αὐτοῖς. Ε. αὐτούς, 8]. τιδπ, 
αὐτοῖς. 

ὍΔρ. ΟΧΙῚ. Αὐτόϑεν δή. Οτ. 
αὖτ. δέ. 

Βλαβῆναι. Ατ, βλαβηϑῆναι.. 
Πολεμήσομεν. Ἐς (9) Βες. (86) 

πολεμήσαιμεν. ΟΕ, ποῖ, 
Ὡς Οδ55.. 

Ἡ. Βερ. (6.) Η, ΒΕΚΕ. ΓΩ 
(ες. Ἠδδοκ.) ὥςπερ. ϑὶς Ἰηΐον ὅς 
εἴ πὐνβὴ οὐδ. Πιιούααρας ἣν 
128. 
Τρ οῖνὶ ἄμεινον. ΤΑ͂Ι αἱ. Βορ.. 

(2 ἔμοιγε Ο41], ὁχ 6.) ἐμοὶ ἄμ. 
Ἐ,, ἄμεινον ἔμοιγε. 

Εἴξοντες. Οοα. Βδ5., εἴξαντες. 
Καὶ ἐλαχίστη Οδ55. Αυρ. 6]. 

ῬΑ]. τ. ναῖ. Η. Ἄδερ. Β45, συ. - 
Ι. νεῖξ. οἀὰ, Ηδϑοκ. Βοκκ. ψα]- 
8ο καὶ ἡ ἐλαχ. ΟἿ. 1. τ. Ρ. τ96.. 54. 

Ζικαίωσις. γαῖ. ,“δικαίως. 
ῷ. Καὶ τῶν ἑκατέροις 65. δά- 

Απρ. ΟἹ. 11. Μαῖ., 

ἐπ -«ὐὐὐὐδνῳῳῳὐὐὐἐ δου Νόον «ὁ. ωμ αμνμμδνοα.. . οιαν « τὰ 

Ψ ὰ νὰν. κ᾿ 
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χόντων ὡς οὐκ ἀσθενέστερα ἕξομεν, γνῶτε καϑ᾽ ἕχαστον 
ἀκούοντες. .8. αὐτουργοί τε γάρ εἶσι Πελοποννήσιοι, καὶ 
οὔτε ἰδίᾳ, οὔτε ἐν κοινῷ χρήματα ἐστιν αὐτοῖς ἔπειτα, 
χρονίων πολέμων καὶ διαποντίων ἄπειροι, διὰ τὸ βρα- 

δ χέως αὐτοὶ ἐπ’ ἀλλήλους ὑπὸ πενίας ἐπιφέρειν. 4. καὶ 
οἱ τοιοῦτοι οὔτε ναῦς πληφοῦντες, οὔτε πεξὰς στρατιὲς 
πολλάκις ἐκπέμπειν δύνανται, ἀπὸ τῶν ἰδίων τε ἅμα 
ἀπόντες, καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν δαπανῶντες, καὶ προρέτι 
“καὶ ϑαλάσσης εἰργόμενοι... . 5. αἵ δὲ περιουσίαι τοὺς πο- 

10λέμους μᾶλλον ἢ αἵ βίαιοι ἐςξφοραὶ ἀνέχουσι" σώμασί τε 
ἑτοιμότεροι οἵ αὐτουργοὶ τῶν ἀνθρώπων ἢ χρήμασι πο- 
λεμεῖν, τὸ μὲν, πιστὸν ἔχοντες ἐκ τῶν κινδύνων κἂν 
περιγενέσϑαι, τὸ δὲ, οὐ ΑὐκΩΣ μὴ οὐ προαναλώσειν, 

ΚΕΦ. ομα. 407 

1. Οὐκ ἀσθενέστερα ἕξομεν ἢ οὐκ ΡΨ, ὑμρμ διακεισόμεϑα. (2. 
Α40γ.) - 4. ᾿Αὐτουργοί δ ἑαυτῶν τὴν γῆν ἐργαξόμενοι, σπάνει 
δούλων. --- 4. ἄπειροι] ἀδίδακτοι. (}. Α4ὖγ.}). --- 5. Ὑπὸ πενί Ι 
τῶν πόλεων δηλονότι. ( Βαζσ. .) -- 6. Πληροῦντες] ἀνδρῶν δηλ 
ὅτι. (λ. Αὐψ.) --ο 8. ἀπὸ τῶν αὑτῶν) ἐξ ὧν ἔχουσιν. (λ. 4“υγ.) --- 
9, Θαλάσσης εἰργόμενοι) ϑαλασσοκράτορες γὰρ οἱ ᾿Αϑηναῖοι, -- 
10. “41 βίαιοι ἐξφοραί] οἱ γὰρ “ακεδαιμόνροι, ἅτε πένητες, βιαίως 
εἰςξέφερον. -- ᾿ΑΔνέχουσι] βαστάξουσιν, αὐξάνουσι. (λ. 4ὖγ,) -- 
12. Τὺ μέν ] τὸ τῶν σωμάτων, ὡς σώσοντες αὐτὰ ἔκ τῶν πολέ- 
μων... δεῖ δὲ ὑποστίξαι εἷς τὸ μέν. Δ, “4ὖγ.) --ἰ Πιστόν) βέβαιον. 
--- 18. Τὸ δὲ] τὸ τῶν χρημάτων οὐκ ἔστι, φησὶ, βέβαιον, ὕπως. 

4 1) δαπανηϑῶσι. -- Μὴ οὐ προανελώσει:) ᾿σημείωσαι, μὴ προα- 
ψαλώσειν τὰ χρήματα πρὸ τοῦ πολέμου, τὸ βέβαιον οὐκ ἔχουσιν. 
οἱ δ᾽ αὐτουργοὶ τοῦ πολέμου τὸ πιστὸν ἔχουσιν ὅτι ων 2 

Ἶ ; 

ἄϊια τθ6.. πιᾶπ. (ἑκατέρας ροερῖ πΐϊ. ψηρο αὑτῶν, χιο δυλθἱβιι-: 
ὑπαρχόντων σ᾽. ἐα5 αυϊϊαίασ. Ὑ1α, ταπιθη ΕΔΥΥ. 

“Ὡς Ὁ. 8. ν, αἷ. πῖδι. 

.8. ““ὐτουργοί τε. Ὅτ. αὐτουρ-- 
γοὶ δὲ, 568 εοπιοπάδί. τε. ᾿ 

ϑεσείν. δ» Οτ. Ὁ): 1. εἰσίν. πι.. 

᾿ΑἌὐτι ἴς ἄρ, Ἑ. 

ΓΝ ὡς. »»Βραχέας 5ΟΙ 6 η ἀτιτα 
Ραϊδξ ϑῖθρ"., αἱ ἰιοο βφαχέαξ πο- 
λέμους 1}}}5 χρονίοις ορροῃὶ αἱ - 

. ΘΟ πῖ5. “ἢ 5005. ΕἸεδαη5. αυΐ-- 
. ἄεμι οοηϊεοίαγα, 5ο πὸοπ πϑοθβ-΄ 

βᾶγία, ΡΥάθίεσθα. βραχεῖς ἀΐοθη-- 
ἄντηι ογαΐῖ, 

4, Αὐτῶν (55. Αἰ. Ῥα]. Οὐ. 

βουιρῖ, αἸβοΥθρ. 

5. Αἱ δὲ περιουσίαι --- ἀνέχου- 
σι. .,,) ϑμοηἰπιεπέ, αιιαϑὶ γιείγεμεπί, ἡ 
σης Ἰοοιπι ᾿ϑιιάαὲ ϑιιϊήαβ ἴπ 
ἀνέχει » φιοά εχρ]ϊοαῦ: σώξει" 
οὐχ ὥς τινες ἀντὶ τοῦ ἐπέχει" Ν 
καὶ Θουκυδίδης" αἱ περιουσίαι 
τῶν χρημάτων τοὺς πολέμους 
ἀνέχουσι, ἀντὶ τοῦ σώζουσι. " 

με ΤΙ... Οἷ, Βεοκῖς. Απθοαα. Ἱ. 
. 5909. Ζοπαῦ; Ρ. 210. Ηθυηι." 
δά ὌΝ Οεά, 6]. ν. 68ο. 

Μὴ ὀνέ Οὐ ἅδε. ῬΑ]. Αἱ νἱὰ, 
Ηετπι. δὰ ὶρ. Ρ. 799. 
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ἄλλως τε κἀν παρὰ δόξαν, ὅπερ εἰκὸς, ὁ πόλεμος αὖὐ- 
τοῖς μηκύνηται. 6. μάχῃ μὲν γὰρ μιᾷ πρὸς ἅπαντας 

“Ἕλληνας δυνατοὶ Πελοποννήσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι ἀντι- 
σχεῖν. πολεμεῖν δὲ μὴ πρὸς ὁμοίαν. ἀντιπαρασκευὴν. ἀδύ- 

νᾶτοι, ὅτ᾽ ἂν μήτε βουλευτηρίῳ ἑνὶ χρώμενοι, πρρε ὅ 

χρῆμά τι ὀξέως ἐπιτελῶσι, πάντες τε ἰσόψηφοι ὄντες, 

καὶ οὐχ ὁμόφυλοι, τὸ ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἕκαστος " σπεύδῃ " 

ἐξ ὧν φιλεῖ μηδὲν ἐπιτελὲς γίγνεσθαι. 7 καὶ γὰρ οἵ 
μὲν ὡς μάλιστα τιμωρήσασϑαί τινα βούλονται, οἵ δὲ ὡς 
ἥκιστα τὰ οἰκεῖα φϑεῖραι" χρόνιοί τε ξυνιόντες, ἐν βρα- 1 
χεῖ μὲν μορίῳ σκοποῦσι τι τῶν κοινῶν, τῷ δὲ πλέονι 
τὰ οἰκεῖα πράσσουσι" καὶ ἕκαστος οὐ παρὰ τὴν ἑαυτοῦ 
Ἂ ᾿ ᾿ , " , , , 

ἀμέλειαν οἴξται βλάψειν τὰ κοινὰ, μέλειν δὲ τινι καὶ 

διότι τοῖς κι δύνοις ὑπομένειν ἐμελέτησαν. (λ. 40γ.}) --τα 4. ΠΠολε- 
μεῖν δέ ΞΞἢ καϑὸ μόνοις τοῖς σώμασι ϑαῤῥοῦσιν᾽ οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι 
πρὸς τοῖς σώμασι καὶ τοῖς χρήμασι [ϑαῤῥοῦσιν. (λ. 4ὑγ. })]) -- 
᾿Αἀντιπαρασκευην) ἀνϑ ὅπλισιν. - 5. Μήτε ,(βουλευτηρίφ᾽ ἑνὶ χρώ- 
μενοι) αὐτόνομοι γὰρ πᾶντες. -- 7. Οὐχ ὁμοφυλοι οἱ μὲν γὰρ 
“ωριεῖς, οἱ δὲ Βοιωτοί. --- 10. Τὰ οἰκεῖα φϑεὶραι) ἐκ "τοῦ πολε-: 
μεῖν τῇ ἀπουσίᾳ. - , Ζρόνιοι διὰ χρόνου πολλοῦ. (Κασσ. Γ.) -- 
11. Μοφρίῳ! μορίῳ ἡμέρας ουλεύονται. 
μοχφατίας διαβολὴν πᾶσαν ἐνταῦϑα ἔϑηκε. (Κασσ. 
ψειν) τὰ κοινὰ δηλονότι. κλ. “47γ.}} --- 

Ὅπερ εὐκός Ἐ᾿. 5. ν. δἷ. πιδῃ, 
Ὅ πόλεμος αὐτοῖς. Ε, αὐτοῖς 

ὁ πόλ Ὦ. ὁ πόλεμος αὐτοῦ. 

ἹΜηκύνηται. 0. Ε. μηπύνεται. 

1. μηκηνετε, αἱ 85. ν. 686, τη8η. 

6 Μάγῃ μέν. Μίν οχχι. Πδπ. 
Οἱ ξύμμαχοι. α. ἡ ξύμμ. Βαγ. 

δύίνο, Οἠ]. 

᾿Δντιπαρασκευήν. Ὦ. παρασκ. 
Πάντες τε. ΟἾγ. πάντ. δέ. Βαγτ. 

Ῥαγιΐο. ΟΠ]. 

᾿Ισόψηφοι. ., ἤπιος ερϑθοῖδε Ρο]- 
Ἰωχ Νν 11, 15.“ νΥ 58. 

Καὶ οὐχ. στ. Ὁ. 1. καὶ οὐχί. 
Ἔφ᾽ εαυτῶν ὑτο ας, νυ ρο 

(Βηδοῖς, ΒῈΚΚ.) ἐφ᾽ ἑαυτόν. Γιδιι τ 
ἐφ᾽ αὐτόν Ατ. Οὐγ, ὑφ᾽ ἑαυτῶν. 
Οεηϊνη πὶ στ΄ π|ν]5 ρϑτιτῖ ΒῸ- 
τὶς οοὐα, πε ιτπὶ οἴ Ρτδϑἕθ- 
χοπᾶάμχῃ πα] ον υἑπιι5, ΘΡραΥΘ- 

ἰστέον ὅτι τὴν τῆς δη- 
Γ.) --- 18. Βλα- 

ΒἱῈ εχ 1, 17. τὸ ἐφ᾽ ἑαυτῶν μό- 
νον προορώμενοι ΟἹ Υἱρ. Ρ. 615. 
54. εἴ ρ. 859. 8ο Μαιῃ. τ. 
Ρ- 856. 

Σπεύδῃ. Ο855. Αιισ. Τι. Ὁ. 1- 
Ε. Νὰ. πι. σπεύδει, ΄υοὰ π6-- Π 
βοΐο 8.) ρυϑϑίοσεπαιϊιη δὲ, 1, 
1. 10}. 

οδᾶ. πλ5}. δὶ τὴ ῃ βοτῖρί. 
7. Ἔν βραχεῖ. 

ναι. Η. Βόρ. (6.ὺ) τὉοα. 88. Γἰ 
Τὰν, ΒΕ. Μοεα. πὶ. Ηδδοῖς. ΒΕΚΕ,, 
Ψυ]ρο πλείονι. Οἵ, ΒΑτΥ, βουϊρῦ. 
ἀϊεοῦ. 
ΤΠαρά ΒΡ. περί. 7 
Βλάψειν. Ε, ροβὲ ἤος γϑῦρ.. 

δαάϊ! τὰ κοινά 6χ ὅ86})0]. 
Μέλειν. Ὁ. Η. Οτ. Ε'. μέλλειν. 

1ῖα οἰΐαπι 1., 5εα πλᾶγρ. ἃ], πιδμ. 
μέλειν. 

27γ2. Ἀ6ρ. σπεύδη; ΜῊ ἃ; 

(885, ἐν βραχύ.» κινέ, 
Πλέονι Οαξ5. Ατιᾳ. Ε, Ῥα].. {τ 

ει 
ι- 

4 

ξωΨἦ 

«Ἀἡνὴς 

ον δ᾽} 

δ 
7 

λιν ΑΝ 
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ἄλλῳ ὑπὲρ ἑαυτοῦ τι προϊδεῖν. ὥςτε τῷ αὐτῷ ὑπὸ 
ἁπάντων ἰδίᾳ δοξάσματι λανθάνειν τὸ κοινὸν ἀθρόον 
φϑειρόμενον “Ὁ ἦ 

τ ρμβ΄,,, Μέγιστον δὲ, τῇ τῶν χρημάτων σπάνει χω- 
δλύσονται, ὅτ᾽ ἂν σχολῇ αὐτὰ ποριζόμενοι διαμέλλωσι" 

ο τοῦ δὲ πολέμου οἱ καιροὶ οὐ μενετοί. “ 

(68 δὲ τὴν ἐπιτείχισιν οὐδὲ τὸ ναυτικὸν αὐτῶν δεῖν φοβηϑῆναι, 
οὐδὲ μὴν τό γε βούλεσϑαι ὑπολαβεῖν τοὺς ξένους τῶν ναυτῶν.) 

ο. Καὶ μὴν οὐδ᾽ ἡ ἐπιτείχισις, οὐδὲ τὸ ναυτικὸν 
᾿αὐτῶν ἄξιον φοβηϑῆναι. 8. τὴν μὲν γὰρ χαλεπὸν καὶ 

ἐν εἰρήνῃ πόλιν ἀντίπαλον παρασχευάσασϑαι, ἦπου δὴ 
10ἐν πολεμίᾳ τε, ἀαὶ οὐχ ἧσσον ἐκείνοις ἡμῶν ἀντεπι- 

τετειχισμένων Τ.- 4. φρούριον δ᾽ εἰ ποιήσονται, τὴς μὲν 

γῆς βλάπτοιεν ἄν τι μέρος καταδρομαῖς καὶ αὐτομολίαις, 
οὐ μέντοι ἵκανόν γε ἔσται ἐπιτειχίξειν τε κωλύειν ἡμᾶς 

ομβ'. Πν ἰρώνΝ, ἀντὶ τοῦ κωλυθήσονται. -- 5. Σχολῇ Ι 
βραδέως. (λ. 40γ.} --- Ζιωαμέλλωσι!] βραδύνωσι. (Δ. 40γ.) --- 6. Οὐ 
μενετοί) οὐ μένουσι, φησὶν, ἀλλ᾽ εἰσὶν ὀξεῖς τῷ ἊΝ Ἡ ἐπιτείχισις 
ἐπιτείχισίς ἐστι τὸ πόλιν τινὰ ἑτέραν πλησίον ἄλλης τειχίσαι, διὰ 
τὸ φρουρεῖν καὶ λυμαίνεσθαι τὴν γῆν. -- ὃ. Τὴν μέν) τὴν ἐπιτεί- 
χισιν. --- 10. ᾿ΕἘκείνοις ἡμῶν ἀντεπιτ.} δυναφῶν ὄντων ἡμῶν ἂν-᾿ 
τεπιτειχίσαι ἐκείνοις. (Δ. 40γ.) ͵53.- 12. Καταδρομαϊῖς ἐφόδοις. (λ. 
Αὐγ.) --- Καὶ αὐτομολίαις) δεχόμενοι τοὺς αὐτομόλους δούλους. -- 

Τὶ προϊδεῖν. Ο. τὶ προειδεῖν. 
Ἐ, τὸ προϊδεῖν. 

“ὐτῷ οτι. Βευ. 
Ἰδίᾳ. Τιαιν, Ἔ.. οἴεται ἰδίᾳ, εχ 

ἡπορίο ᾿ωϊογργείδινεηΐο, αιοὰ 
τ ΤΗΪΤΙΠΊ 6βὲ οἰΐδπὶ ἴῃ ΑἸξοτὶ βαϊε, 

γγορεῖξξθ, Ου. ἐδίω. Ὁ. δια. 
 ᾿άϑρόον. Ατιο. αϑρόως, 5εὴ 

ΡΣ, 

Σπάνει. Ῥαϊ. 

κεροί, αἱ 5. 8. 

8. Ἐν εἰρήνῃ. 4114 : ἱπ ραεαῖο. 
ατι65] ἐν. εἰρηναίᾳ Ἰεξ᾽δδθῖ , 9Ὁ 
ορρορίϊιπι ἐν πολεμίᾳ. ; 

Παρασπευάσασϑαι. ΟΥ. παρα- 
σχευάζεσϑαι, οἴη οπιθη αὶ, ἰπξ. 
νοΥβ. παρασκευασασϑαι- [πὶ Ἀοα. 
ΟΟΥΥΘΟΙΟΥ δι ρ6 Ὺ παρά εοτίρβοσδξ 
κατά. Κατασκευάσασϑαι [ιαυγ.- 
Ε. πὶ, Ατ. ΟἾτ, 9.85. πιᾶγρ. 
ϑίθρῃ, Μαῖβ, νἱὰ, ποῖ, δὰ 11, 17. 
ὮὨ, παρακατασκευάσασϑαι. Ὑὶμὶ. 
κατασκευάζεσϑαι. 

Ἦ που. Ῥαϊ. ἤπου. 
- 2Δὴ ἐν. ΟΥ. δὴ καὶ ἐν. 
᾿ἀντεπιτετειχισμένων.1,οοιι5 ἀϊ - 

Ποιταῖο διΐαιια Ιαρθοσγαῖ, Υ]α, 1, 
1. Ρ. 236. 54. 

4, Ἱκανόν γε. ΤῈ οὐ. (].ν δηῖθ 
ἑκανόν ροπαπὲ Ὦ. 1. πηα]6. νας 
ποῖ, δὰ 1, 111. 

᾿Ἐπιτειχίξειν τε κωλύειν. ΤῈ 
οτ. γαῖ. Η, δου ρεβαίαν νυϊσο 
(εξ δρυὰ Ηδβοκ,) ἐπιτ. τε καὶ 
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πλεύσαντας ἐς τὴν ἐκείνων, καὶ, ἧπερ ἰσχύομεν, ταῖς 
ναυσὶν ἀμύνεσθαι. ὅ. πλέον γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν τοῦ κα- 
τὰ γῆν ἐκ τοῦ ναυτικοῦ ἐμπειρίας, ἢ ἐκεῖνοι ἐκ τοῦ κατ’ 
ἤπειρον ἐς τὰ νὰυτιχά. 6. τὸ δὲ τῆς ϑαλάσσης ἐπιστή- 
μονας γενέσϑαι, οὐ ῥᾳδίως αὐτοῖς προςγενήσεται. 7. οὐ- 
δὲ γὰρ ὑμεῖς, μελετῶντες αὐτὸ εὐθὺς ἀπὸ τῶν Μηδι- 
κῶν, ἐξείργασθέ πω' πῶς δὴ ἄνδρες γεωργοὶ, καὶ οὐ 
ϑαλάσσιοι, καὶ προςφέτε οὐδὲ μελετῆσαι ἐασόμενοι, διὰ 

τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν πολλαῖς ναυσὶν ἀεὶ ἐφορμεῖσϑαι, ἄξιον ἄν 
τι δρῷεν; 8. πρὸς μὲν γὰρ ὀλίγας ἐφορμούσας κἂν δία- 
κινδυνεύσειαν, πλήϑει τὴν ἀμαϑίαν ϑρασύνοντες᾽" πολ- 
λαῖς δὲ ον δφδρεις ἡσυχάσουσι" καὶ ἔν τῷ μὴ μελετῶν.- 
τι ἀξυνετώτεροι ἔδονται, καὶ δι’ αὐτὸ καὶ ὀκνηρότεροι. 
τ᾿ 

6: ̓ ἀπὸ τῶν Μηδικῶν] ἀλλὰ δηλονότι καὶ πρὸ τῶν Μηδικῶν. -τι 
19: ὑαΣ ἐν τῷ: μὴ μελετῶντι) 

κωλ., ερᾶ παΐ οὐπὶ (855. Ὁ. 1. 
, Ψαῖ, Ἥ. ΝᾺ]]. (»»ποπ ἠαπιέγι διε 7- 
είει, ἔα τινι ἰο αὐ πος Ρτολί- 

δεποϑ, φιεῖνι εἴο,"4) ΒΘΚΙς, οπιὶδὶ- 
μῆϊι8. Ὑ]α, 1. τ. ᾿. 237. 

“Ἐς τήν. Τϑατ, Ε.. ἐν τῇ, Ξεὰ 
Ε. δον, ἐς τήν. 

. Ταῖς ναυσίν. Ἐ,., ἐν ταῖς ν. 

ὗ': Τὰρ ἡμεῖς ἔχομεν. ΤιΆιτ. 
γὰρ ιὅμως ἣμ. ἔχ. Ἑ. γὰρ ἦμ.. 
ὅμως ἔχ. 

Τοῦ κατά. 
τα. 

Ἐκ τοῦ ναυτιχοῦ. ,. ῬιεϊΞΚίι5 
ΠΟΥ: τῆς τοῦ ναῦτ.; ἀοοίιι5 
ΔπῸΠη. ἵπ ΕἼΟΥ. ίπαΥ. ἐκ τῆς 
τοῦ ναυτ..““ ΟΟΥ̓ΤῚ,. Ἐτγχιιδῖχδ. 

Ἐκεῖνοι. Γαυχ, κεῖνοι. 

6. ᾿Επιστήμονας. γαί. ἐπιστη- 
μονίας. 

Προςγενήσεται. γίπμά. προςγε- 
᾿ γενήσεται. 

ἢ. Ὑμεῖς. 1. ἡμεῖς, 5. ν. «1. 
γῆδπη, ὕ. 
Αὐτό ἄς. Βα5. 
᾽“πό. Μοξαι. Ατὐ. Οῃυ. ἐπί. 
᾿Εξείργασϑε. Ῥα]. ἐξείργασϑαι. 

(οά. Βα5. τὰ χα- 

ἀντὶ τοῦ ἐν τῷ μὴ μελετᾷν. --- 

Πὼ οτι. Ῥαϊ. Τὶ. δι, Η. Πρ. 
(6.}) Ατ. Οἢγ. Πδη.,, 9» ῥτοχιί- 
ΤῈ 5664Π|6185 πώς. 

᾿Ἐφορμεῖσϑαι. Βι66. (6.) ἐφορ- 
μῆσϑαι εἴ 2Π ΠΊΔΥΡ, γ8ο, Τη8ῃ, 
ἐφορμεῖσϑαι. Ῥ4]. Ε. ἐφορμᾶ- 
σϑαι. 

8. Ολίγας ἐφορμούσας (855. 
Αὐνσ, ΡΔ]. 11. Νναῖ. Η. Β65. (α. 
Β6κκ. Ψα]ρο ὀλίγας ναῦς ἐφορμ.;. 
ΕΧ 1ΠΙΘΥΡΥ͂, 

Θρασύνοντες. Ὦ. ϑαρσύνοντες. 
Ι. φυτάεπι ϑρασύνοντες, 56 τηδΥρ., 
8]. τηδη. ὅαρσ. 

Εἰργόμενοι. 
ΕΣ Υἱά. Ατῇ. οὐῖὶ ἂρ. ὙΠπὰ 
σεέαῦν 

δουσι- 
Ἐν τῷ 5. ν. 41. παδπ. Ι; 
᾿Δξυνετώτεροι. ΟΠ. ἀξινετώτ. Ἐ.. 

Ηΐπο Ἰδοιπδπι 51 }}}}} ν οοα}}. ἴοΥ-- 
τηϊηδίϊοπδ οἴοοΐαηι οἱ 5. ν. ἃ]. 
πλδι. ΒΡ] θίδηι μαθεῖ πδαιθ δα 
τὸ δὲ ναῦτ. τῇ. ΑΥ. Οὔτ. Πδῃ. 
Ρεγβαηὶ καὶ δι᾿ αὐτὸ καὶ ὀκνη- 
ρότ. ἔσονται. 

Καὶ δι᾿ αὐτό. Καί ΟΠ. Τιαῖτ, 

ΒΕΙΙ., τξ βοῖθ Ὁ Ὁ 

Ἡσυχάσουσι. Ἀοβ. τι. ἡσυχά- 

ει 
βάρ. 
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9. τὸ δὲ ναυτικὸν τέχνης ἐστὶν, ὥςπερ καὶ ἄλλο τι, καὶ 
οὐκ ἐνδέχεται, ὅτ᾽ ἂν τύχῃ, ἐκ παρέργου μελετᾶσϑαι, 
ἀλλὰ μᾶλλον μηδὲν ἐκείνῳ πάρεργον ἄλλο γίγνεσθαι." 

ρμγ΄. » Εἴ τὲ καὶ, κινήσαντες τῶν ᾿Ολυμπίασιν ἢ 
5 Ζελφοῖς χρημάτων, μισϑῷ μείξονι πειρῶντο ἡμῶν ὑπο- 
λαβεῖν τοὺς ξένους τῶν ναυτῶν, μὴ ὄντων μὲν ἡμῶν 
ι ’ [ὦ - - 

ἀντιπάλων, ἐςβάντων αὐτῶν τε καὶ τῶν μετοίκων, δεινὸν 

1. Τέχνης ἐστίν ἐπιτήδευμα ἢ πρᾶγμα. --- 8. Ἐκείνῳ τῷ ναυ- 
τικῷ. «(Ά. Αὐγ.) 

φμγ΄. 5. Μισϑῷ μείξονε -Ἢ τοῦτό φησιν, ὅτι οὐ δεινὸν, εἶ “Ια- 
κεδαιμόνιοι. μισϑῷ ̓ μείξονι, ἀπὸ τῶν ̓ Ολυμπίασιν ἢ ἢ “ελφοῖς χρημάτων 
πειρῷντο ὑποκλέπτειν τοὺς ἡμετέρους συμμάχους. τοὐναντίον γὰρ 
ἂν ἣν δεινὸν, εἰ πρὸς ἄλλους μετὰ τῶν ἡμετέρων μετοίκων ἐςέ-- 
βαλλον, μὴ ὄντων ἡμῶν ἀντιπάλων. οὔλεται δὲ διὰ, τούτων δεῖ- 
ξαι ὅτι οἱ Δακεδαιμόνιοι μεϑ᾽ ἡμῶν μὲν ἢ μετὰ τῶν ἡμετέρων συμ- 
μάχων ἐσχυροί εἶσι, καὶ δεινὸν ἔνϑα εἰςβάλλοιεν" μόνοι δὲ αὐτοὶ 
μετὰ τῶν ἰἐδίων συμμάχων ἀδύνατοι, “μήτε ναυτικὸν ἔχοντες͵ μήτε 
πολέμων ἐμπειρίαν. νῦν δὲ τοῦτο ἡμῶν ὄντων, ἤγουν ἀντιπάλων, 
οἷον κυ ἔχομεν πολίτας, καὶ τὴν ναυτικὴν “ἐμπειρίαν; ὡς 
δὲ καὶ τε αὶ οὐ δεινὸν». εἰ «ἰακεδαιμόνιοι χκαϑ᾽ ἡμῶν ἥκοιεν. 
(λ. 4ὖὐγ.) - Μὴ ὄντων μὲν ἡμῶν) τῶν “ακεδαιμονίων μὴ ὄν- 
των. ἄς καὶ αὐτῶν ναυτιχῶν ὄντων. (Κασσ. 4ὐγ. ἹῬοστγ.) ]- 
7. Ζ4εινὸν ἂν ἦν] εἰ ἦν αὐτοῖς, φησὶ, κατ΄ ἄλλων ὃ πόλεμος, μὴ 
καϑ' ἡμῶν, οἱ καὶ πολίτας ἔχομεν κυβερνήτας, δεινὸν ἂν ἦν ἐκεί- 
γοις τὸ τοὺς ̓ «Ἰακεδαιμονίους λαβεῖν τοὺς ἡμετέρους ξυμμάχους νῦν 
δὲ καϑ' ἡμῶν ὄντος αὐτοῖς τοῦ πολέμου, οὐκ ἔστιν ἡμῖν τοῦτο 
δεινόν. τὸ δὲ εἰς βάντων αὐτῶν τὲ καὶ τῶν μετοίκων περὶ Αακε- 
πρύσβοῃ λέγει, ὅτι ἔμελλον δεινοὶ εἶναι ἐκείνοις, εἰςρβάντες κατ 

ε 
» 

9.. Ὅταν τύχῃ. Ἐ. ὅτων τύχοι. 
»»ὡς ἂν τύχῃ ταῦτα ἐκ π. μ. Ατῖ- 
διά, ργοὸ ἈΠοῖ. ρ. 1853. εἀ, Οδη- 
ἴον.“ ὙΚΑΘ5, διφμμαπιδ καί Ροβῖ 

Ἶ τύχῃ ἸΏ ΞΟ Νβρμαν, ᾳὰο ποι 

᾿ ἀβιείνῳ: ΒΘορ, ἐπξ, νεῦβ. Σθ6. 
χῆδη. ἐκείνου. 

. Ἄλλο Ὁ, οπι. Π8πη. ἄλλο τι. 

(βαρ. ὌΧΙΠΙΠΙ. Εἴ τε. “ΜαϊἊ 
ψυ]ορ εἴτε, «πιοὰ εϑὶ δέυε. ΟΣ 
Κτῆξ. 1. 1. Ρ. 268. 

Κινήσαντες. ῬΑ]. Τι, αξ. νι- 
κήσαντες. ϑῖς οἰΐαπι 66. (6.) 
εἰ δῃ., βεᾶ ἱπ πίτοαιια ΣΝ 
νοΥβ. πιο δέ, κινήσαντες. Τῃ 
Αὑρ. κινήσαντες ἃ οοχχοοῖ,, 8π- 

ἴθ᾽ δουρί ξιθυδξ νικήσαντες, 
πῃ (885. ἀέργαναίΐα βουΐρίιγα πὶ" 
ΤλΔΥΡ. ὨοίδιμΥ, γρ. νικήσαντες. 
Ψψυσαΐιπι 5αιῖ5 ἀθἔεπάιϊπι αι, 
Ὠλκεγ, δὰ ΨἹ, γ7γο. δἀμποΐανϊι. 
Οδίθσιπι δα θπι γουθα ἴδ ο. 50. 
ἴῃ (855. οοηΐιιϑα νυν] ἀϊ πηι. 

᾿Ολυμπίασιν. Ῥετρδταπι νυΐσοὸ 
᾿Ολυμπιάσιν, εἴ (858. Αἰ. Γι, 
᾿Ολυμπιᾶσιν. Ν]Ἱὰ. 5οτῖρῖ. ἀἴδοτ. 
δα 6. 150, 1. οἴ Π6 ΟἾΓΕΒ θικΚ. 
δὰ ΥΠΙ, 92. ᾿ 

Πειρῷντο. 1ἴὰ οπιθπδί. ἴῃ θυ. 
6 πειρῶνται. 
Ὄντων μέν. Ἡ. μέν οτι. 
Ἡμῶν Ἐ.. οπι.», 1. ἡμῖν ΒΑ 

Ρει. 
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ἂν ἦν᾽ νῦν δὲ τόδε τε ὑπάρχει, καὶ, ὅπερ κράτι- 
στον, κυβερνήτας ἔχομεν πολίτας, καὶ τὴν ἄλλην ὑπη-. 
ρεσίαν πλείους καὶ ἀμείνους ἢ πᾶσα ἡ ἄλλη Ἑλλάς. 9. 
καὶ ἐπὶ τῷ κινδύνῳ οὐδεὶς ἂν δέϊαιτο τῶν ξένων τήν τε 

αὐτοῦ φεύγειν, καὶ μετὰ τῆς ἥσσονος ἅμα ἐλπίδος, ὁλί- 5 
γῶν ἡμερῶν ἕνεκα μεγάλου μισϑοῦ δόσεως, ἐκείνοις ξυν- 
ἀγωνίξεσϑαι. “ Ἶ 

(Ὁδὸς τοῦ πολέμου. Χρῆναι σφᾶς ἐς τὴν Πελοπόννησον πλεῖν, 
τὴν ἑαυτῶν ἀφέντας.) 

8. »» Καὶ τὰ μὲν Πελοποννησίων ἔμοιγε τοιαῦτα καὶ 
παραπλήσια δοκεῖ εἶναι" τὰ δὲ ἡμέτερα τούτων τε ὧν- 

2 , 5 “ ᾽ , ᾿ » Ε 

περ ἐχείνοις ἐμεμψάμην ἀπηλλαχϑαι, καὶ ἀλλὰ οὐκίο 
3 ᾿ --“-» , , ΓΩ 3 ᾿ ᾿ , 

ἀπὸ τοῦ ἴδου μεγάλα ἔχειν. 4. ἦν τ΄. ἐπὶ τὴν χώραν 

αὐτῶν μετὰ τῶν ἡμετέρων μετοίκων, οὺς ὑποκλέπτουσιν ἐξ ἡμῶν. 
ἄλλοι δὲ ουτῶ φασὶν, οτι δεινὸν ἡμῖν ἐβελλεν εἶναι τοῦτο ᾿ ὑπο- 
κλέπτειν τοὺς παρ᾽ ἡμὶν ξένους τῶν ναυτῶν, εἰ μὴ ἱκανοὶ ἦμεν 
ἡμεὶς, καὶ οἱ μέτοιποι ἐλϑεὶν κατ΄ αὐτῶν καὶ ἐκτὸς τῶν ξένων. νῦν 
δὲ οὐκ ἐστιν ἡμὶν τηῦτο δεινὸν, ἐπειδὴ ἱκανοί ἐσμεν καὶ χωρὶς 
τῶν ξένων ἐλθεῖν κατ᾽ αὐτῶν μετὰ τι ἣν τμετο κῶν ἡμῶν, τουτέστιν 
ἸΙώνων. --- 1. Τόδε) τὸ ἀντιπίλους ἐρλῳ αὐτοὺς μετὰ τῶν μετοί- 
κων εἶναι αὐτοῖς. -- 4. Οὐδεὶς ἂν ὃ. ξαιτο “ἢ. οὐδεὶς ἂν, φησὶ, 
ϑελήσειε ξένος τὴν πατρίδα φεύγειν, καὶ μετὰ τῶν ἀσθενεστέρων, 
τουτέστι “ακεδαιμονίων., αὐῶνιςεσϑαι διὰ μισϑὸν ὀλιγήμερον. τὸ " 
δὲ τὴν πατρ ὁα φεύγειν δηλοὶ οτι σύμμαγοι καὶ ὑπηποοί εἰσιν 
αὐτῶν. καὶ δῆλον ὅτι, ἐὰν τοὶς “Δαχιεδαιμονίοις διὰ μείζονα μὲ- 
σϑὸν προρχωρήσωσι, διωχϑήσονται ὑπὸ τῶν ἀστῶν ἕκαστος βιαζο- 
μένων , πολιορκουμένων υπὸ ᾿ϑηναίων διὰ τὴν ἀπόστασιν τῶν 
ναυτῶν. --Ἀ Την τε ἑαυτοῦ} κατοιπίαν. (λ, 41ὖ).}) --- 5. Τῆς 
ἥσσονος ἥσσονες γὰρ τὰ ϑαλάσσια οἱ «αχεδαιμόνιοι. --- ζ 

“Ὁ 

ἸΠᾶσα. Τοπιοτο ΘΟ οὐ "]θΡ. οχ Αὐυ. 
ΟἾτγ Πλη. ἅπασα ἰηναχουαῖ, αποᾶ 
το] ουταπι ΠΙΡΥΟΥ ΠῚ Π1}}}}15, ΘΧχ- 
σορίις ἔογι 8556 Εἰς δὲ πὶ.) 6 αιὶ- 

Ριι5 ἐπ σδίιγ, βιρρούϊιαί, ΟΥ. δὰ 
π ἀ5.. Ἔ- Πᾶσα γταβιϊθυπμὶ εἴ- 
1δηι Ηδβ8.κ, οἱ ΒΘΚΚ. 

ἔλλλη οπι. οοὰ. Β85. 
2. “ὐτοῦ Ο8ε5. Αυρ. Ῥαϊ. ΕΙ. 

Οτοαὶρο αὑτοῦ. 85.}|0]. ἑαυτοῦ. 
ΟΣ, ΕΔΥΥ, βογῖρε, ἀΐξοτ. 

“όσεως. Ῥαϊ. δώσεως. 

3. “Τὰ μὲν Πελοπ. (855. Ὠβδπ. 
τὰ μὲν περὶ Πελοπ- 

Τοιαῦτα καὶ παραπλήσια. (858. 
Αυρ. ΡᾺ]. ἴι, ναι, Η, 6. καὶ 
παραπλήσια τοιαῦτα. . ΜΙ 416. τοι- 
οὕτων παὶ παραπλησίων ΡΠ Ὺς 
ὅμοια καὶ παραπλήσια ὑν ὑμῶν 

ἑβϑνπεὲρ ἐκείνοις. ον. Ὁ. ὧν 
'παρ᾽ ἐκ. Β. ὧνπερ παρ᾽ ἐκ. εἰ 
δὶς νὰ]σ δηΐθ Οοἱτ], τη οἱ5 ἰδ- 
τη ρυβϑδβροβίτοϊ δρροβίιϊβ, 

αυδπὶ 455. Ατιο, Ῥὰὶ Βορ, οοά. 
Β85. Αγ. "τ. θδη., Ῥα 1155. ρ]6- 
ΤΊ αιιθ εὐ Πα] τοὶ, αὶ ν]Ἱἀθ Ὁ, Οανῃ 65 
Οἠι. 
4. ̓ Ἐπὶ τήν. Αγ. ΟἸγ, Πδπ. οἰ. 

τήν. 
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᾿ 

Ἣς 

ἡμῶν πεξῇ ἴωσιν, ἡμεῖς ἐπὶ τὴν ἐκείνων πλευσούμεϑα" 
καὶ οὐχέτι ἐκ τοῦ ὁμοίου ἔσται Πελοποννήσου μέρος τὶ 
τμηϑῆναι; καὶ τὴν ᾿Αττικὴν ἅπασαν. οἵ μὲν γὰρ οὐχ 
ἕξουσιν ἄλλην ἀντιλαβεῖν ἀμαχεί" ἡμῖν δέ ἐστι γῆ πολ- 

δλὴ. καὶ ἐν νήσοις, καὶ κατ᾽ ἤπειρον. μέγα γὰρ τὸ τῆς 
ϑαλάσσης κράτος. 5. σκέψασϑε δέ" εἰ μὲν γὰρ ἦμεν νη- 
διῶται, τίνες ἂν ἀληπτότεροι ἦσαν; καὶ νῦν χρὴ ὅτι ἐγ- 
γύτατα τούτου διανοηθέντας, τὴν μὲν γῆν καὶ οἰχίας 
ἀφεῖναι, τῆς δὲ ϑαλάσσης καὶ πόλεως φυλακὴν ἔχειν, 

10 καὶ Πελοποννησίοις, ὑπὲρ αὐτῶν ὀργισθέντας, πολλῷ 

πλείοσι μὴ δίαμάχεσϑαι" (ἀφατήσαντές τε γὰρ, αὖϑις οὐκ 
ἐλάσσοσι μαχούμεϑα, καὶ ἣν σφαλῶμεν, τὰ τῶν ξυμμά- 

ὅϑεν ἰσχύομεν, προραπόλλυται" οὐ γὰρ ἡσυχάσουσι, χ 
4}: ἱκανῶν ἡμῶν ὄντων ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατεύειν") τήν τε 

15 ὁλόφυρσιν μὴ οἰκιῶν καὶ γῆς ποιεῖσθαι, ἀλλὰ τῶν σωμά- 

2. Οὐκέτι ἐκ τοῦ ὁμοίου ἔσται --- --- Ἴ πλέον, φησὶ, 
μέρους τῆς Πελοποννήσου δηωϑέντος, ἥπερ ὕλη ἡ ̓ Ἥττική. 
πολὺ γὰρ μείζων ἡ Πελοπόννησος. πόλον 

ν 
βλαβήσονται, 

κατὰ 
Τὸ τῆς ϑαλάσσης κρά- 

τος! ὅπερ χομεν δηλονότι. --Ἠ 6. Εἰ γὰρ ἦμεν. νησιώται! δηλονότε 
ἡμεῖς. οὐ γὰρ ἔχουσιν οἱ «Πακεδαιμόνιοι νοῦς. χρὴ οὖν ἡγήσα- 
σϑαι ἡμᾶς νησιώτας, καὶ ὡς νῆσον τὴν πόλιν οἰκεῖν, τῶν ἀγρῶν 
μὴ φοοντ ξοντας. -- 8. Οἰκίας τὰς ἐν τοῖς προαστείοις. 
11. 4“ὕσϑις) εἰς τὸ “μέλλον. (2. 40γ. )- 18. ᾿Ησυχάσουσι) οἱ Λαχε- 
δαιμόνιοι. ι.. “4“0γ.) -- 14. Τήν τε ὀλύφυρσιν] χρὴ δηλονότι. 
(λ. 40γ.}} τὸν ϑρῆνον, τὴν λύπην. --- 15. 

ΠΕεξῇ. 6Ἱ.Ε. τα. λυ. Οὔτ. πεζοί. 
γγ»ϑ8εἀ ποβίδυ [βοΐ 101] ἢ πϑ 
τα Ἰοφαζειτ,ῖς ὙΥ Α55. ὙἹἱά, 16, 
νου". 

- Πελοποννήσου μέρος (458. 
Αὐρ. "Ρα]. ἽΝ ναι. Η. Βερ. (6.) 
ἫΝ . γυ]ρο (θὲ Ἡδαοκ.) Πελοπ. 

ἦι Μλνοῦ τὶ! τὶ ποη Βαρβοὲ Πδη. 
γχεί. Ὁ. ἀμαχί, χιιοα ΟΡ 68, 

δ 

Τῶν σωμάτων] τῶν 

Πελοποννησίοις. Οαε5. 8. Ῥτ. 
ΤῆΔΠ. (Πᾶϊπ ΘΟΥΤΘΟΪΟΥ͂ ΔΡΥῆσα 
ΡΘΥΓΘ Πότ δ ἀοἰ τ ἀθ ἔδοῖς Πε- 
λοποννησίοις ") Αὰρ ΡαᾺ]. [τ, Η. 
Οτ. Οὐχ, Αἰ, Βα5. Πελοποννη- 
σίους. 
᾿Οργισϑέντας. ΟἹ. πὰ ταατρ. ὁρ- 

γισϑεῖσι. 
Πλείοσι. 

Β. πλείονι. 
Μὴ διωμάχεσϑαι. Μή οτα. Ο. (") 

ΤΥ. Πδη. πλέοσι. 

Ἀφοεθθνννι τε. Τε ἀθ ΟἹ. ΕΟ. 
ΠΗΡΟΝ ΒΙουν. 36... .6βοῃ, ΡεΥ8. 
ν. 2ιδ.. πον, θη". ΡΠ 
ἄεθοραὶ σθοῖρογθ. να, ἐδ Ατί. δε! 
οὐξ. ἂν. ἄπ; .22. 

5. Μὲν γάρ Ὅα55. Αὐρ ΟἹ. Ο. 
σ. “|ὲν κἴιια γάρ Ὁ. 1. ψυ]βο 
(δας, δε λε.} γὰρ 5'πθ μέν, 
Βδερονάθυΐ ἰδὲ εἰ μὲν --- καὶ 
νῦν ς ὡς νῦν δέ). ΟἹ. Νὴρ. Ρ. 557. 

- 

Ὧ Μὴ ἱκανῶν. ΟἹ μὴ οὐχ ὅπ.» 
Ηϊσ αἰ Ρθηα. ΟὅὨ, Ηριμ. με 

τ Ψιρ. Ρ. “ο2. 56. 
Ἡμῶν ὄντων. ΑΥ, ὄντων ἡμῶν. 
“Τὴν τε. Ἀρξ. τήν τεγάρ. (ὦ. 

τὴν γάρ 2) 
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τῶν" "οὐ γὰρ τἄδε τοὺς ἄνδρας, ἀλλ᾽ οἵ ἄνδρες ταῦτα 

κτῶνται" καὶ εἰ ᾧμην πείσειν ὑμᾶς, αὐτοὺς ἂν ἐξελϑόν- 
τας ἐκέλευον αὐτὰ δῃῶσαι, καὶ δεῖξαι Πελοποννησίοις 
ὅτι τούτων γε ἕνεκα οὐχ ὑπακούσεσϑε."“ 

(ἀπόκρισις, ἣν κατ᾽ ἀξίαν τῆς πόλεως καὶ τῶν πατέρων δεῖ 
; ἀποδοῦναι.) 

ομδ΄.,, Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔχω ἐς ἐλπίδα τοῦ πε- δ 
ριέσεσϑαι, ἣν ἐθέλητε ἀρχήν τε μὴ ἐπικτᾶσϑαι ἅμα πο- 
λεμοῦντες, καὶ κινδύνους αὐϑαιρέτους μὴ προορτίϑεσϑαι" 
μᾶλλον γὰρ πεφόβημαι τὰς οἰκείας ἡμῶν ἁμαρτίας, ἢ 

" » 2 3 -" Ἁ " 

τὰς τῶν ἐναντίων διανοίας. 2. ἀλλ᾽ ἐκεῖνα μὲν καὶ ἐν 

ἄλλῳ λόγῳ ἅμα τοῖς ἔργοις δηλωθήσεται" νῦν δὲ τούτοις 10 
ἀποχρινάμενοι, ἀποπέμψωμεν, “Μεγαρέας μὲν ὅτι ἐάσο- 
μὲν ἀγορᾷ καὶ λιμέσι χρῆσϑαι, ἣν καὶ “ακεδαιμόν:οι 
ξενηλασίας μὴ ποιῶσιν μήτε ἡμῶν, μήτε τῶν ἡμετέρων 

ἀνδρῶν. --- 1. Τάδε] τὰ κτήματα. (1. 4ὖγ.) --Κ 4. Οὐχ ὑπακού- 
σεσϑε] οὐχ ὑπείξετε. (λ. 40γ.) 

ρμδ΄.,͵ 6. Ἣν ἐϑέλητε ἀρχήν τε μὴ ἐπικτᾶσϑαι] αἰνίττεται Σὶ- 
κελίαν καὶ ᾿Ιταλίαν, ἧς ἐπεθύμουν κρατῆσαι. --- .9. Διανοίας) ἐπι- 
βουλάς. --- πεῖνα] τὰ περὶ Σικελίαν. --- 12. Ὴν χαὶ Λακεδαι- 

»" δὼ ΄»“ - - 

μόνιοι --- ποιῶσι) ἀδύνατον αὐτοὶς ἀντέϑηκπεν, ὅπερ ἐκεῖνοι ποιεῖν 

Ταῦτα. Ἐ᾿. ψιπᾶ. Μοβαι. χη. 
ΑΥὐ. Οἷνν. Πδ8η, τάδε, Οἰοά νᾶ- 
Υἱοϑία δ δίπαϊο γϑρηρηδὲ, Π66 
αἰβοθγηΐ! ΤΊΉοΥ 414 65 ργομποηιίηδ 
ὅδε οἱ οὗτος 60 πιοάο, αιιὶ 586- 
ΡῈ ἰγϑδᾶϊτωγ. 1, Εάβοο. Ρ110]], 
1 Ῥ. 452: : 

ἱγμᾶς. Οτ. ἡμᾶς. ῬοΞεὲ παπὸ 
νοΟθὴ} διιίθηι, ἰὼ ααοα ἰδη," 8518- 
ῬΏθηΟ πο αἱ 5ρ]  σοθαῦ, οἰ ΒΕΚΚ, 
νἱγρι]α πηι ΡΟβυΐπι115, 186 νπ] 6 Ὸ 
Ῥοβῖ πείσειν σοἸ]οσδίαγ, Απρ. ΟΥ. 
οἵ βαιὰ αἰθῖθ 4111 χιιοηαθ Πρ τὶ 
ΟΠλΏΘΙῚ αἰδιϊ ποἴζο 15 ποΐδπιῖρπο- 
γαηΐῖ, 

Αὐτά. Μοκαιι, Ατ. αὐτήν. 

Οδρ. ΟΧΙῚΥ͂. Περιέσεσϑαι. Ὦ, 
περιέσεσϑε, 

ὐϑαιρέτους. Β, αὐϑερέτους, 

αἱ δ. ξ- ἯΡ 

Προςτίϑεσϑαι. Ἐ,. προτίϑεσθαι, 

Οἰπὶ Ο᾽ 51} προ. 

2. ᾿Δἀποπέμψωμεν. Ῥαῖ. Τε. ἀπο- 
πέμψομεν. 1ιὰ οἰΐαται Ο-., 5668 οἰἵπε 
ὦ 8. ν. ϑιδίϊπι Ὁ, ρευρῖς ἃ δεῖ 
“Πακεδαιμονίοις ἀποχρίνασθαιε, 
“Μεγαρέας, ᾳιιοὰ ν᾽] Δα αῥξατηθη- 
ἰὰπὶ ρούιΐε ΡΊθοοσ Οδ,]1ο. Υ]-- 
δαϊδηι εαιῖ5 ἀθξθπάϊητι5 οἱ 1}11- 
διχϑυΐπαιβ ἴ. 1. Ρ. 503. 

᾿Δγορᾷ. Οτ. ἀγοραῖς. 
Χρῆσϑαι. Ατ. ΟἸγ. θδ8ῃ. χρή- 

σασϑαι. γον 
Ἣν καί. Καί ογι. (, 
“Μήτε ἡμῶν ἀθ. (α55.., ἱπ αὰο 
ΤΆΔ. Τ60. 1 ΠΊΔΥΡ, 50. ρ 51. 
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ξυμμάχων" (οὔτε γὰρ ἐκεῖνο κωλύει Τἐν ἡ ταῖς σπονδαῖς, 
οὔτε τόδε") τὰς δὲ πόλεις ὅτι αὐτονόμους ἀφήσομεν, εἰ 
καὶ αὐτονόμους ἔχοντες ἐσπεισάμεϑα, καὶ ὅτ᾽ ἂν κἀὠκεῖ-; 
νοι ταῖς ἑαυτῶν ἀποδῶσι πόλεσι, μὴ σφίσι τοῖς “Μαχε- 

ὅ δαιμονίοις ς ἐπιτηδείως αὐτονομεῖσϑαι, ἀλζὰ αὐτοῖς ἕχκά- 

ὅτοις, ὡς βούλονται" δίκας δὲ ὅτι ἐθέλομεν δοῦναι κατὰ 

τὰς ξυνϑήκας, πολέμου δὲ οὐκ ἄρξομεν, ἀρχομένους δὲ 
- ἀμυνούμεθα" ταῦτα γὰρ ΜΝ καὶ πρέποντα ἅμα τῇδε 
τῇ πόλει ἀποκρίνασϑαι. 8. εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι ἀνάγκη 

40 πολεμεῖν " ἣν δὲ ἑκούσιοι μᾶλλον δεχώμεϑα, ἧσσον ἔγκει- 

σομένους τοὺς ἐναντίους. ἔξομεν᾽ ἔκ τε τῶν μεγίστων 
χινδύνων ὅτι καὶ πόλει καὶ ἰδιώτῃ μέγισται τιμαὶ περι- 
γίγνονται. 4. οἵ γοῦν πατέρες ἡμῶν ὑποστάντες Μή- 
δους, καὶ οὐκ ἀπὸ τοσῶνδε ὁρμώμενοι, ἀλλὰ καὶ τὰ 

οὐκ ,“νέσχοντο. (Κασσ. 40γ,) --- Ἰ. Οὔτε γὰρ παν, τὸ περὶ Με- 
γαρέων ψήφισμα. -- 2. Τόδε] τὸ ξενηλατεῖν. --- 4. Τοῖς “ακε- 
δαιμονίοις] οἶμαι τὸ τοῖς “απεδαιμονίοις τὴν γηνδς, τοῦ γραφέως, 
ἐνθέντος τῷ χειμένῳ, ὅπερ ἦν ἑρμηνεία τοῦ σφίσι, ἔξωϑέν τινι 
πρότερον ἐπιτεϑεῖσα. ασ.) -- 10, Πολεμεὶῖν} ἡμᾶς δηλονότι. (λ. 
“0γ .) - Ἵ1. Ἔκ τε τῶν μεγίστων) κατὰ κοινοῦ τὸ εἰδέναι χρή. -- 
18. Ὑποστάντες] δεξάμενοι. (4. 4ὐὖγ.) -- 14. Οὐκ ἀπὸ τοσῶν-- 
δὲ] οὐκ ἀπὸ τοσαύτης παρασκευῆς, ἀλλὰ ἐλάσσονος. --- --- 

Κωλύει. ΑΥ. ΟἾγ. κωλύειν.  ]- 
δαίιπι ΡὈΥΘοίοσ σα]ΐαιιο5 ΠΡΥΟ8 
ποίαν ἴοηγβ. Ῥ. 797. νευρα 
οὔτε γὰρ --- τόδε αἴξεγτεηβ. Π)6 
Ἴοοο ΟἸΊΘΙΣ νὰ. 1. 1, Ρ. 286. 
56. 3 

Ἐν οπι. ἘΥΓΗΒΕ 

᾿ἀποδῶσι. οΞαιι. ἐπιδῶσι, Ξοἃ 
ἴῃ τααῦρ. ἀποδῶσι. 

Τοῖς “ακεδαιμονίοις. ἘΤιιδῖτα 
ἐπιριιρηδηΐ 8080]. Β65. δὲ ὅ41- 
ἕο. Ψ͵ά, 1. ι. Ρ. 205. 

᾿Επιτηδείως οπι. Ε΄. 
1, Ψ4}14: ᾿Ἐϑέλομεν. Βιεο. τηδπη. Ἰὼ ῬΑ]. 

»»ἱπιρειπιετιίο, ἐδ. - γρεδεξίδμο δέτ- 
ναπάϊΐο. 4 ΘΟΕ τι. ϑέλ. 

ἔκ 1: 1, Ρ. ᾿ Ὁ ΞΘ. ΤῸ ΔΙοῦναι. Ματρ. 8160}. ἀπο- 

Τάς τε Οκ55. Ατιρ. Ο. ῬΩ]. Β6ρ. δοῦναι. ᾿ 

Η. ψαι. οοὔ, Βαδ5. Οοτ. 1. Ηδϑεοῖς. ᾿Δρχομένους. Οἔ. 1. τ. Ρ., 190. 

γυρο. (εἐ Β6ΚΚ.) τὰς δέ. Ὑ1ὰ. 1. εἴ ποῖ, 

1, Ῥ. 277. ᾿Δμυνούμεϑα. Η. ἀμυνώμεϑα. 

- Εἰ καί. ν εὦ δὲ καί. 1ι, ἀμυνόμεϑα. 
Αὐτῶν. Απρ. ΟΙ, Ὁ. Ἐ. Τῇῆδε οτα. Ὁ. 

1, (6.} Η. αι. Η. Βορ. (6.) 
Αὐτῶν εὐϊάϊε ΒΕΚΚΕΥ, 
ῬΩ], Βάρεσα ξοσίισ, αἱ Πρὸ ἑαυ- 
τῶν. 

Ἰάφψιιε " 
3: “4εχώμεϑα. Ῥα]. δεχόμ. 
᾿Ἐγκεισομένους. Π)8η. ἐγπεισσ. 

μένη, οἱ αἱ. τπᾶπ. ϑιρΥδ ΘΙΠΘΗ- 
εἰδι. μένους. 
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ὑπάρχοντα ἐκλιπόντες, γνώμῃ τε πλείονι ἢ τύχῃ, καὶ 
τόλμῃ μείξονι ἢ δυνάμει, τόν τὲ βάρβαρον ἀπεώσαντο, 

καὶ ἐς τάδε προήγαγον αὐτά. 5. ὧν οὐ χρὴ λείπεσϑαι, 

ἀλλὰ τούς τε ἐχϑροὺς παντὶ τρόπῳ ἀμύνεσθαι, καὶ τοῖς 
ἐπιγιγνομένοις πειρᾶσϑαι αὐτὰ μὴ ἐλάσσω παραδοῦναι.“ 5 

(2. Οἱ ᾿4ϑηναῖοι τοῖς “Λακεδαιμονίοις τῇ Περικλέους γνώμῃ 
ἀποκρίνονται.) 

ρμέ. Ὃ μὲν Περικλῆς τοιαῦτα εἶπεν. οἵ δὲ ᾽4ϑη- 
ναῖον νομίσαντες ἄριστα σφίσι. παραινεῖν αὐτὸν, ἐψηφί- 
δαντο ἃ ἐκέλευε, καὶ τοῖς “ακεδαιμονίοις ἀπεκρίναντο 

τῇ ἐκείνου γνώμῃ. καϑ᾽ ἕκαστά τε ὡς ἔφρασε, καὶ τὸ 
ξύμπαν, οὐδὲν κελευόμενοι ποιήσειν, δίκῃ δὲ κατὰ τὰς 10 
ξυνϑήκας ἕτοιμοι εἶναι διαλύεσϑαν περὶ τῶν ἐγκλημάτων, 
ἐπὶ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ. καὶ οἱ μὲν ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴχου, 
καὶ οὐχέτι ὕστερον ἐπρεσβεύοντο. 

,: Γνώμῃ τε πλείονι ἢ ἢ τέχνῃ] συνέσει, φρονήσει. ἐπὶ πλέον ἐν- 
ταῦϑα τῶν ἄλλων ἡ Γοργίειος ἐλήφϑη παρίσωσις, καὶ ἔστιν οὐκ 
ἄχαρις διὰ τὴν ταχεῖαν πλοκὴν τοῦ ὀνόματος (λείπ. .«4ὐγ.) -- 
8. Ὧν] τῶν πατέρων. (λ. 41ὖγ.) --- 5. ἔνι το παισὶν 
ἡμῶν ἀκ τανν Ὁ (λ. 40γ.) 

9. Γνώμῃ! βουλῇ. (1. 4ὐγὴ) -Ὃ ἜἜφρασεῖ ἡρμήνευσεν. -- 
ΜῈ Τὸ ἐελμαν τς: τὸ κπεράλαιον. (.“4“0γ.) -α 12. ᾿Επὶ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ] 
ἐξ ἰσοτιμίας, καὶ οὐχὶ κελευόμενοι. -- Οἱ μὲν) οἱ «“ακεδαιμό- 
ψιοι. (λ. 40γ.) 

τρόπῳ παντί. τι. ΒΑΡ θὲ χυΐάθηι 4, ᾿Εκλιπόντες Οα55 Ατι. 6. 
1 ἐλ ηππειμ παντὶ τρύπῳ, βοα ροϑβὲ Ἐ. τ᾿. ναὶ. Η. 6. (6) Θυ. Ὁ. 

1. Ταιγ. Νιηα, Μοβηα. πὶ. ΑΥ. 
ΟἾγν. 8η. Ηδϑοϊ. Βεῃ, ψιρο 
ἐχκλείποντες. 

Γνώμῃ τε. Ἐ.4. Βα5. γνώμῃ δέ, 
5ϑα οοὐ. Β85. οὔπι το] τ ῖ5. τές 

Πλείονι. Τιαιγ, τὰθ. Ατ. ΟἾγ, 
σλέονι. 
,Τύχῃ. Τὰ οαρΙϊα 8680]. Ἰορίτατ. 

τέχνῃ. 
Μείζονι. Αγ, μεῖξον. 

Ἢ δυνάμει ἀθ6 ΟΥ., πιᾶπ. 8], 
ἰηΐον τόλμῃ εἰ μείζονι ΔάξΞοΥ, 
“ Απεώσαντο. Ἐ. ἀπώσαντο. 

5. Παντὶ τρύπῳ. Αγ. Ογ, Πδπ. 

ἀμύνεσϑαι οοἸ]οσδῖ, 

σαρ. ΟΧΙΡν. Οἱ δὲ ᾿4ϑην. 
(ας55. Δυρ. Ρα]. Βορ. Η. Οζ. 
Ὦ. 1. Ἑ. πὶ ὕνυ!ξο οἱ δ᾽ ᾿άϑην. 
᾿Εψηφίσαντο ἅ οπι. Ἐ'. 

Καὶ τοῖς Δακ. ΟἹ]. ΟΥ. Τιδυγ. 
Ε. πὶ. Αὐ. ΟἾχ. Ὦϑ9π.: Βεϊις, 
ψυ]ρο καὶ τοῖς τε ακ. Ν]ὰ, ποῖ. 
δὰ 1, 9. : 
Καϑ᾽ ἕκαστά τε. ΤῈ οτι. (],. 
Τὰς ξυνϑήκας. Τάς οἵα. ΟΥ̓. 

Ἐπὶ ἴσῃ χαὶ ὁμοίᾳ. ΕΟ. καὶ 
ἴσα καὶ ὅμοια. 1). ἐπὶ ἴσῃ καὶ 
ὅμοιον. 
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«(Οὐ μὴν ἀλλὰ ἔτι ἐπιμίγνυνται ἀμφότεροι.) 

ρμις΄. «Αἰτίαν δὲ “αὗται καὶ διαφοραὶ ἐγένοντο ἀμφο- 
τέροις πρὸ τοῦ πολέμου, ἀρξάμεναι εὐθὺς ἀπὸ τῶν ἐν 

᾿Ἐπιδάμνῳ καὶ Κερκύρᾳ" ᾿ἐπεμίγνυντο δὲ ὅμως ἐν αὐ- 

ταῖς, καὶ παρ. ἀλλήλους ἐφοίτων, ἀκηρύχτως μὲν, ἄνυ- 

6 πύπτως δὲ οὔ" σπονδῶν γὰρ ξύγχυσις τὰ γιγνόμενα ἦν, 
καὶ πρόφασις τοῦ πολεμεῖν. 

ρμς΄. .,3. Ἐν αὐταῖς) ταῖς αἰτίαις καὶ διαφοραῖς, --- 4, ̓ άκη- 
ὕκτως} ἄνευ κηρυκείου; ὡς πρὸς φίλους δῆϑεν, οἱ γὰρ πρὸς 
ὲ χϑροὺς ἀπιόντες “ἀσφαλείας ἕνεκα, ὁσάκις, ἠβούλοντο, μετὰ κηρυ- 
δ κω ; οὕς ἀνόσιον ̓ γρύνερ καὶ ἀσεβὲς κακουργεῖν. 

Ὧν ΟΧΙΥ͂Ι. Αἰείαι δέ. ϑίθρῃη. ΤΩΝ τπροέέδα Π1876, “ἐ [οζ. 
οὐ Κιβίοπι. αἰτέαι δή δ θραηξ, [1Π, 1.}] ΥΚ 
Ἐν ᾿Επιδάμνῳ. Ἔν 5. ν. ἃ]. δὰ ἀννχύναν, Ἑ. τωρ ᾿ 

τπδη, ἘΝ “ὲ οὔ. Ἐ.. δέον. 
᾿Επεμίγνυντο. »»γϑυϊά, ἐπ ἀκη- 

΄ 

ΤΗμογά. {Π. ΕΠ 



- 
τ  Π ΟΟΚΝΕΙΘΕΝΒΑ ἘΤ ΑΟΘΕΝΌΑ.: ᾿ 

' 7 νει νυ, 0.0 Ν᾿. ον 8 
(Δ υδ ν Ἷ᾿ ἂν ; 

«΄ παπατιᾶτα ἵρβα ΤῊοΥ 115 νουθα, ργδοίδυαίιαπι «πο ἴῃ αἸοιϊπ- 
οἴοτθ ΘἸ σοὐ88. Ἰονίου ρθοοδῦαπι δῦ, αἰ Προη βοῖπιθ ἐγρίβ δαὶ 
βογίρία βιπὶ, 13 αἰἱεριιϊδιομθη Ῥυδθηηίϑδαιη δὲ δἀποϊδιϊουθβ, 
αιαπι σοΥἕθοιου ταυτὶ ΠΟϑΒΊΥα πὶ 5α:]5 ἸΘΡΟΥΘ ΟΠ ΡΟ556., σΘοΙη- 
ΡΙγΘΘ ΟΡΘυϑυιπὶ ΘΥΥΟΥῸ5 ΤΥ ΘΡΒΊ556. ἘΠ ΘΗ ΟΣ ΘΟ] ηλν5., αἰῖο5 
18. ΟἿ 8115, 4ιια6. πιΐπιι8 θ6π6 δχαζαία βϑιπξ, δὲ ῥραιιοὶββηιῖ5 
αὐάρηα]ς Πῖο 1π ἀ] δ Ὠλ1185,.. Ν ν᾿ 

1π. τἰλα]ο᾽ ἀϊδβριιξαι!οη15. ἀθ᾽ ἀὐξθ ουΐῖοα δέχ ἁΠα ποῖος ἴῃ 
ἦρθα δἰδριϊίαυύίσηθ οὐπὶ Ἀ]ουξαθα,, αιΐ Ποαϊθ Τιαἴϊπθ᾽. βουῖθαπε 
ταδὶ ἐπ ὙΠιεὲγ αἰ ῬΥὸ. αρτ Τημεγαίάεην αἸἰΧΊηλιιθ. ῬΑΥΔΙΟΥ ες 
ΘΙΒΘΠσ ουῖδ δαϊδοεῖνο δοίθηη δ ῬΥΟ. ἐογιδμοῖε Ὁ. τό. δὲ 1115. ρϑι-- 
οἰβϑί πηῖβ Πιβ ΘΘΏΘΥΪΒ ΨΟΘΔΆΒΗΪ 5, 486 ΠΟΘΙ ΘΥΩΪ5 βου ρίουιθιιβ 
γεαᾳιθηϊαία πῆς ἀὀπϊττ ἃ σαυθυϊοχίθιι5 πταΐοῖριθ ἀδιηηδυὶ ἑποὶ- 
Ῥίπηῖ. (815. δϑιπθὶ ΗΕ πΊ ΔΉ 1 υετδἠογιογῆ; ΡΥ «οτιυεϑίονε ΒἾΝΘ {γ-: 
Ζεγρτεξαξζοτια ἩλΘΥΟΥ̓ΔΥΪ ΥὙΘΟΟΥἀ8Π11γ.) 

Ῥ. δι. ν. 2. ῬΥὸ Ζ70ογ. Ἴορ. .41«. εἰ }7οτ. ' 
-- -τιὸν. 8. 80 ὑ1. ροβὶ ἀν- ἰπβϑυβ 6. 108. οἕ δοϊπἄθ 7 ατίαγιιτῃ 

ῬΕΙ͂ 1Ἰτογαπι Π]δ αβ οι 8 1 5ΟΥ06. 
- 26. εἴ 5ϑδρίιις οοά, Β85. “Βαβίϊἑεγιβεν ΟΥ̓ ν 1Π1115, ΟΧ 11π-- 

διιδθ φαϊάρηι Ἰερίθιι5 δῆτα Ρ6η6 δίαιιθ Βαδέϊεοτιςενη, τι5115 
ἴδυθη ἤδη) ξοΥυπιαπὶ Ροβίμ!αραῖ,. Ιρ᾽άθπι ν. ρβπι]ῖ. Ροϑβὲ 
οἱρηϊπεαὶ ἀδοβὶ νἱσρυϊα. --. : : 

--- 27. ν. τι, ᾿ξθυδηι 7, 15 τητιΐα 1Π 5. 
-- -- ν τρ. δαάβ γιαγ. ἀ]ὰ. ζἵπατ. δὲ τπατο. Τῆῖοσ. Τ παν. ἰὰ 

δβῖ, Βουρ πγϑπι 1 τπαυρῖπθ ΑἸάΪΏδ δ᾽ οἱ ΕἸουθηζίπδο Ὑ]πα- 
τη βῖ5 δα ηοίαϊαη. 
ν. 22. νϑῦβρα εἐχοίατγε ἐδοίαίτιτ' ΥΩ 8]6 811|5 Τξουὶς οχασαΐδ. 

-- 5ο. ν. 10. 40 τϊ, ἀδεϑὲ σοπιπιᾶ ρΡοξῖ ργαεδεπέ. 
-- --- ν. «{{. ργὸ λίβέοτία 16. λιδίοτέαπι, 
-- δι. ν. 7. Η͵Ὸ δὲ Ἰορ,, 56, 
- 56. “ν. 8. ῥὑγο υ- 16. 5. 
-- 59. ν. 15. Ρῖὸ Ἅ4. ἴθρ. ΤΙ, νεῖ ροίξιις δοϊεὶῖθ νουθῖβ σμη 4 

ἸῺ ὈΥΌΧ. νϑΥβ. εογιορίγατιϊε ταυΐα 1 δοπδριγατιΐζιγνς 
-- 40. ν. 11. Ἐπιδάνου ταιῖῖα ἴῃ ᾿Επιδάμνου νεΕ] Ροϊϊι5 ἀ616. 

: ν. 5. Ῥ»χὸ καὶ δ᾽ ες. καὶ ὁ. 
-- 44. ν. 8. ΔΡτ:α1ῖ. ῬΥοὸ «5. Ἰ6ρ. 8. (σὰπὶ 110, ταϊηπι56.) 
-- 47. ν. το. Ὁ 10. ρύοὸ Ε. 166. 1. . ῃ 
- 50. ν. 18. ΡΥὸ ἔστε Ἰ6σ. ἴστε. 
-- 55. ν. 6. διαναίαις ὈΠ6 τατιΐα ἱπ διανοίαις. . 
-- ρ4. ν. 6. 4]} 11. ΡΥῸ 5 Ἰΐθσγα Ἰ6ρ. 5. παιιθυτπι (δαρ. 5.). 81ς 

οἴΐαην Ρ. 55: ν. 6. 80 1.1}. ΠΡῚ ν. 7. 80 ἅ11. 1άθηι 5. 66]. 
-- 64. ν. 5. 80 αἷτ, αἰΐξεσαπι Ῥϑυθηΐῃοβῖβ δίσηθμι ἀδαβί, 
-- 68. ν. 4. ΡΥῸ ἔ Ροπθ 5. 
“- 79. ν. 6. ῥχο δίαιτον 165. δίαιταν, δὲ ν. 14. Ῥύοὸ κατεστηπότι 

165. καϑεστ. ὶ 
ν. 9. 80 υ]ΐ. ὑΥο γρημήτων 165. χρημάτων. 

-- 85. ν. 15. ΡΥῸ δμῆι ρτοδαῤτίίίαίε φμαίανι Ἰορ, εἰμ αἰΐψια ρ»γσ- 
δαδΙιξίταίε, οἰ ἴϊα Ηὶδ ἴϑσνὰ φιάασι Ργὸ αἰέφιεῖδ ἀἸοίαπι 

Ι φο - 

'ω.. ὡς 



Ἐ, 

εἴ 

Ἰὼ 

-- 

-- 
Ψ 

--- 

-- 
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, 84... 0 ἄμ Ῥγοὸ πυκνότερον παρὰ τοῦ Ἰδθρ, πυκχνότεραι παρὰ τά. 
- 91. 'ϑίους ϑυϊ.α5. ΤΗπογ αἰ ἀθῖ5. δ]ΐθμα δαπηϊβοιϊε, εἷς οὐΐδην 
Ἢ τ ΡΟ] ὺχ 11, .58.} “ὩΡὲ δου θὲ Οὗτος: δὲ (Θουπυδέδης ) καὶ 

πρόφοψιν (ἸΝ, 20,..4].}, καὶ πρόοψιν (Υ͂, 8.}; καὶ δίοψιν, 
καὶ ἔποψιν. (11,. 71.) εἴρηκεν. Ἐχ «φιυΐβι5 δίοψεν ἔχιι- 
βίγα αι δθϑῖν Ἰππὶ15. 

95: ν΄ 4:.-6 ν...2.. 80 11}, ΡΥ ̓ βαικύδης εἰ Ἐπικύδου ἴρε:- 
,᾿Επικυδίδης εἰ ᾿Επιιυδίδου. ἐν} 

197. Ο. 2. Ρχο Βύϑνῃ1ερ. Βιέννῃ.. . Ὁ ! ; 
τον ἘΧΘΗΊΡΙΙβ, δα ἰδ. ΨΙνογαϊεΐα,. 4186. 1π δα ἡμεῖα ΤΊ Θη1Ο- 

του Τα βδαηΐ, δ ἀθ δὰ 9 (πᾶ ἴπ πηθυοαΐιιβ ΝΟΥ Π8 115 Τ᾿ ρβίθηβὶ5 
Ἡπΐι5 δηηΐ οαἰαῖορο Πργοσι ᾿μ ἀϊσαπέιν, Ογυαθοδ; βίους ἃ 
ΒΟΚΚοσο οομϑιϊ διά δ, ἜΧΕΙ θα ῖα, ῬΥοχηΐδσβα 6 νΘΥῸ ΘΒ τ 
ἃ} Τορίϊο. οἱ Φελορνζμαπῦ οἀϊῖομθβ. οὐπὶ δϑαποξαι οι." 

-- 99. ν. Ὁ. 88- τὶΐ, μοβῖ ἐσ Οἰωνεγὶ ἴῃβθυθ Ὁ μῆς δι 165, ὦ 
ΟἸμύετο. νν Ὁ} 48 

[χ00.. .. 10. ΡΧῸ. οἰδοσία 165. ἔχκκας 
- ν. 15. Ρΐο σμοίαϑ Ἰερ. απ είατν. νῷ νον ; - 
101. Ὑ. 17. Ρτο. Βελλέμε 766. -Βερκίμ. 0 ἀν: 
-πτι Κν0 12. ῬΥγο; ἀϊφογεραμίϊᾳ ἰρρ. ἀἰφογορ αν. Ἢ 

104. Υ. 8. ῬΥῸ 90. 16Ρ΄. 99. ᾿ 
11τι. δᾶ ἢ. Τηϊεσργθία:ϊοιθὰβ δὐάο: Ὑπιογά. 1. μα ΧᾺ.--- 

ΧΧΙΠΙ, ϑπθιηῖοθ νϑῦβα ποϊίβατθ ᾿ἰεξο τ οῖδ 1Ππἰϑέγϑία διοῖ. 
ἡ 1οᾶ. ΟἸχ, «Ἑόπιατᾷ., Οἱ ΠΡ 6115 προ Θρβα! δα ρτοάμι.--- 

τι2. ν. 7. ΔΡ τ, ργὸ Ἰὰς ΟΝ ἱρο: Ἐέπιατζα οὐ Ρχοχ,  ν Ῥτο- 
ατεεκ 1. ναοὶ ἢ »-. "ἱὦῇῷ 

114. γ. 2. ΧΟ, Ῥοίφτίοτεϑ 1. ροεἑοτίοτες. - 
χι8. δ. 16. ΡΥ Ζιεριὶ 1. Καριὶ εἰ ΟΡΣρ Χο τὶ Ρτο τάξες ἴδρ.. 

Οτέεεε. τ. Ὅλον «6 
το. τ. 12. ΡγῸ δας 169. ΝῊ ι δ ἀνὰ ΑΝ 
λιν, Κ...5..6}} ὉΠ}, ΡΥ, ἐφωοιῖ 166’ μὲ ΤῚς ; 
124. Υ. 12. ῬΧΟ, δὴ είς, πω(όμᾷιωπ 166. δορ μεί, ἔεν 
126. ν. 4. ὈΓΧῸ ἤπρετο. Τδρ. ἐηιρον. 
50. γν τᾷ. “δηΐθ θα5. δικδαν ὃν ΕΥα ἐμ, ΒΡΕΑ, ὁἷώς δθξοπς 
Ὁ Θοχηπ8 ΡΟΏΘΩ 
Ν τς 19. ῬΤῸ πο» 16. ἐχόορτα, τ᾿ ἷ εἴ (δ δε 
152. Υ. 2. Ροϑὲ Ὑ1Π|,,9. Ἐχοιαϊν τοῦτο. . 
156. νυ. 2. Δ᾽. Ὁ}. Ρυο, χα ὐιρνιαἐτιήτισ Ἰςρ. ̓ ααΐιτ.. 
159. ν. 6. Ὁ ΜΝ το, τ᾽ 166. ἐπ’ οἱ γ..2. 8}. υ]δ. Ῥγὸ ΝΣ 

γων ἴθρ. εἰρημένον. 
το. ν. το. δ υἱέ, Ῥοϑε ᾿Μττυκισμόν» μδ Υν τβ ΤΗ; 64. 

᾿ 
Ὕ 

- 149. ν. 16. 80 υ]ῖ. Ῥ͵ὸ πιερίσεέα Ἰεβ. μι πα τὐημς " 
146. ν. 7. 80 ὯΠ1, ἀ616 α 'δπέθ υπής 
48. γον ἈΠ: ̓ Οποα “εομβίδηϊοσ ἀροκοδιακδδν πρϊόο δαὶ ̓ ἀἰχϊπιας, ̓ 

ΡΠ ῊΝ . 56 η161-. 110 70.. θπ. ψϑγαση Θ556' ἀβρυθμθπαϊατ.. 

ο-π- 

150. ν. 15. Δ 1Πι. ῥὑσὸ τεγεγεπάτιτπ ἰοξι, τευετετι ἄμε. 
-π ριον. 8. Ρτὸ ὑπδι τι ένα 1. ἐποὶρτιϊεπ 

.153:. ὑ. ἃ. ἘΕ5' δογίδιωιέ Ῥγϑοϑίαϊ ξεν δεδην 

“6. Ὦδ τογιαῖπαιΐοπα ἑὰ οἵ ξιὰ ἴῃ πουηΐμῖθαβ, ΠΌΡΟΥ ἀϊδριυιϊαν 

᾿Θοο:. δὰ ΑὐἹβίοι, ΡΟ τ. Ρ. 287.7 {π 60 τιϑᾷπμθ ὑτοβτο- 
ἀϊταν,, αἱ ̓ βοηϑία βουραῖ, αιοα ποθ απππὶ βδχοθηῖῖθβ 

᾿ 8ΡῸΕ "Τμυογάϊάεμι Ἰϑραῖι, οοηδίαπεον 10] βοήϑεια ἐχᾶ- 

ΤΑΙ Ἰὰ αυοὰ βαἰ5 ἀοσοῖ πο ἐθηϊογε χοραϊας ἐχοορί-. 

Πα 9 



ΟΟΘΒΒΙΘΈΝΟΩΑ ΕΤ ΔΡΌΕΝΘΑ. 

ταηᾶαθ 6886: Οδοίοσγιιπι θ᾽ ΠΟΠΠ]]}5 ποπηΐηἶδι5. Ἦιις 
Ῥου Ομ λ 5 ἰᾶται 1, 1, Ὁ. 432. δοῖιιπη 68ὲ, ϑρεοιαπάμηι 
ετίαπι προσεασία,, προστατία, προστατεία, ἀδ αιΐθιι. νἱα, 
δὰ. ΠῚ, 80. δὲ 1.9}.. δὰ ῬΒγγη., Ρ. 521. 
ν. ὁ. ἃ τ|ΐϊ, ροβὲ ὅν. ἐχοϊαῖῦ ἀνδρίαν. 

ΟΟΥ͂, 22. ῬΥῸ αὖ 16ρ. οὗ. 
νν ας ῬΥὸ ἀκοντί ἰορ, ἀπκονιτί, δὲ ὑσοχ, ν. Ῥυὸ αὲίείμτα ἵ, 
ἀμείμη, Ὠθηΐαιιθ ν 17. 4616 σοπιπῖαὰ ροϑβὲ ποϑέγο, 
Θιπι Βαποαάϊοιδ πὰ παρε σμΐάενν εοτιἑεείμτ νη ῬγαθΙ εν 
τῷ στρατοπ. ῬτΟΡΑΥΪ Ρο556 ἀϊσθγθπηῖ5, ΠΟΣῚ ΤΠ ΘΠΊΟΥΟ5 Θγα- 
πὶ βοτίρίιγαθ δεέχετον ρΥὸ διείχετον εὲ διειχέτην τοοὶθ 
ἢ δοὸ 1ἰ|, 86. Ἔχοορίταῖαθ. 
ν, 12. 80 ἈΠῈ, σοηἰιποίίπι 165. ἐνσπόνδοις. 
ν. 16. 84 νν, φιαίμοτ υεἰ δὲκ αἴΐϊοδ σοηΐογαβ 11, 8, Ἀ15 
(τότε δὲ ργο τότε δή εἰ ἐν ὀργῇ Ῥτο 3010 ὀργῇ,) οἱ δεέ- 
χετον τοάο πιεπιογαίιπι. 
ἴπ δἀποίαϊξ, οο], 2, ν, 6. 8» υἱῖ, γοβῦ ἐμ δχοϊαὶξ 
Ῥεεμ(οκενμείτ, ῖ 
ῃ δαἀποίαϊς, 0]. 1. γ. 25. 8} 11. Ῥύο εἰ 166. πὲ, 
- τπ-ι-ὶ᾿ -ττἴ᾿ὁΠοξ τ δἔὋὸΆὸ -- νοῦρθὰ εμρεμε ἐ0 γιοῦ 

γατο Σ'. 4616. 
π΄. δἀποίαϊ. -- --α 4... ““Ξ, Ρῖὸ Ὁτγακεγίμδ 1, Οτε-- 
Ῥετγίϊιδ. 

. ἴπ αὐποῖαις, --- -τἶὐ 10, -α Ῥτὸ υἱᾷᾶ, 165. υἱῖ, 
νον, οὐδὲ ργο οὐδ᾽ πο Ταπίαπι διιοϊογδέθπι μαροῖ, τ 
ἴΏΥγ6 ἃ πορὶβ στεοθρίϊνμηι ἐπα: οϑιιγ. 
ἴπ δἀηοίαϊ, 60], 1. ν. 20. οἴ 17. 80 αἷξ. ὑχὸ ἐγγιγνόμενοι 
166. ἐγγιγνόμεναι. : 
ἧη δἀποίδι, οἱ, 1. ν. 10. 8}Ὁ εξ. ργύοὸ Τῆγ, 166. Τγγ. 
ἴῃ 50 Π01}} δὰ Ἐς ᾿Ιωνίαν πε ρμοϑὶ εἶπεν νίγριι]α αἰπεϊπρῖιθ, 
ἴπ δἀποίαϊξ, 60], 2. ν, 5. 80 τ1{. ργο 7Ζνα, Ἰοθὸρ. Κῆίπαν. 
ἴπ 8080], δᾶ Παίδων αὐτοῦ ρ»τὸο ἱπποχάρμην 165. ἱπ- 
πιοχάρμην. ' ᾿ 
ἴῃ δἀποίαιξ, 60]. 1, ν. 9. Ὁ εἷΐ, ΡΥῸ 85, 165. ΤΊμο. 
---: -τ -ῷ --- 2. ν. 17. "πὸ ΡῬτὸ “424, Ἰ6ρ. «“τ|, 

. π᾿ 8080]. δὴ Οὐδὲ βαρβ. εἴρ. Ῥγο νενόϑενται 65. ψενό- 
ϑευται, εἴ ἀποθιι5 νϑγβίριιθ δηῖθ, ᾿ἡχαιούς οχγίοπο. 
ἦι) 5.90], ρυΐπιο νευϑι ΡγῸ συγκρίσεως ἰδᾳ. συγχρίσεων. 
ἱπ δα ποίαίξ. 601; 1. οοάοχ ῥυίπιιβ ροϑῖ παλαίτατος. πο- 
τηϊηδίιϊις ἐδ Α. 

. ἢ δαποίαξι, 66], 2. γ. 15. 8}} 11, Ῥοβὲ οδρι;.. ἀδεϑὲ 
ΘΟΙΏΠΊ8. ΤΣ 
Υ͂. 4. ἴπ σοπίοχει 4616 νίγσυϊαπι ᾿. : τος 
μι 561|0]1. αὐ Τὸν πατέρα γτὸ Πέλοψ ἴεᾳ. Πέλωψ. 
ἵπ δαμοίαϊξ, 60], 1. ν. 14. 880 Ε]ϊ.. ροβὲ πολλοῖσε Ροπ6 
ΡῬαμποῖίππι. ; ἶ 
ἢπ σοπίοχει δὲ ν, 1, υἱγριϊαπι ροῦθ ροβδὲ δυνάμεως, 
Διλΐ Ε8Π1, αιιᾶθ ν. 2, ροβὺ χρόνου Ἰορίίαγ, Θχριη δα, 
1π δαποίαιξ, 60]. 1. ν, 19. 20. 8} αἱδ, 81 ΠΗ δουϊεῖο 
Ομ βίατα αἰχίπιιβ, μος ἀδ βίγοίιτα νοὶ μέλλω ἱπεο]]}ρὶ 
ΝΟ] αΐπλι15. παῖ ἴρβα ἔοχηια περαιώσασϑαλξλ ὈΑΥατα εϑβὲ 
βτο περαιωϑῆραι. Δ 
1 σομπίοχίι ν. 6, νἱ χρη απ ΡῸ 6 ῥοἌὶ νούτιχών. 
ἰὴ δἀποίαϊε, Ὅ0]. το ν. τ. ἂϑ' ἃ], Ῥγὸ Ζηιβεῖδ. 1. Τπυρογξ, 



210, 

211, 

212. 

4215. 
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Υ. 0. δὰ τιᾶγρ. ἄδεθὲ ποῖαιϊο δηπουτπι, 560 --- 530. 
ἃ. ΟἾνγ. ᾽ " Ρ 

. ἦα δὐἀποῖαϊξ. 60]. 2. γ. 18. Δ» ὉΪΣ. ὑγο ασσιλίαν 168. 
Μασσαλίαν. 

. δᾶ πιδτᾷ. βουΐῃ. ν» 

ἧπ αὐποίαϊξ, “01. 1, ν, 14. Ὁ υ1ϊ, καί ουπὶ σηϊπυβουΐα 
Ἰΐξοσα θχαυδηάιιπὶ, 
ἴπι δἀποῖαιξ. 60]. 1. ν. 7. ῬΥο φιὸὶ 166. φμοχωπι Αΐε, 

, δὰ χηᾶγρ, ΡΥῸ υξβ΄. 1ερ. υνβ΄.. 
ν. 5. (616. τῶν ροϑβὶ ᾿4ϑηναίων. ᾿ - 
πυχηθτὶ πρὸ Χρ. φι΄ -- υκ΄ δὰ Μαρφαϑῶνινγ, Ῥγτοχίπιὶ 
(---υπ΄) «ἀ δεκάτῳ δὲ ἔτει μετ᾽ αὐτήν ρεγιίποπε, ροβὲ 
4146 σοπιπιᾶ 6] θη ἀιιπι. ὍΠᾺ ! ἰᾳ 
ἴὰ δὐποίαϊξ, ο0]. 1, ν. 8, Δ 0]. Ῥγὸ τὐἤγαφμε 166, 
πίτορμε, ; 

ν. 7. 4616 νἱγρυΐαπι Ῥοβὲ δέ. 
ΝΌΠΙοΥΣ δὰ πιαυρίπεπι δαἀβουριὶ δὰ μετὰ Εὐβαίας ἅλωσιν 
τ ἔδυ αὶ, 
ἦν δαἀποίαιξ, (οἷ. 1. ν. 18. ΑΡ τ}, Καΐ Ῥὲὲ τηαἱιιβοιιϊδπι 
Ἰϊζογδσα βου θοπάϊηι. 

225. ἴῃ δὐἀποῖαδεξ. 60]. 1. ν᾿ 20. Ὁ υαἷΐ. ὑγὸ 7ξ. 166, 7΄ἀϊ. 

420. 

347. 

248. 
240. 
251. 
255. 

259 
γᾷ 

468, 

-- - -- -- Ὧν. 17. - ΡΥο ϑιερῆαπ. ]θρ.δέερδαπος. 
. 1- -- -. - ἡ, νυν. 5. - ὑζὸ εὐ 165. ἡγαάϊ. 
. π᾿ δοπέοχει ν. 15. Ῥοπδ νἱγρι]απι ρΡοβῖ νῦν. 
ἦπ 56}:0]. δὰ ᾿Ετιμήσασϑε ΡΥο ἠγορήσατε Ιεβ. ἠγοράσατε. 

: ἤπ αὐποίαϊἔ, ς0]. ". Υ. 16..8}0 εἷϊ, ργὸ Ἂ. 168. 4.: 
-- -- --ἕ - ω.ν.21᾿:. - ᾧὕῷἕο ἐσχύοντας 166. ἰσχύ- 
οντας. ὰ 
ἦπ 8610]. νϑύϑβιι δχίσϑηιο ῬΥῸ δέξεσϑε αὐτοῖς 165. δέξεσϑε 
αὐτούς. ; ᾿ 
ἴῃ ΘΌΒΟΙ. νοσϑιὶ οχίγεπιο ὑσὸ φόβῳτῶν 1ερ. φόβῳ τῶν 
αἰθιοῖπν. ; ᾿ 
αν ἦι τηϑυδ. δὐποῖαϊα βαηΐ, ρευπεπε δὰ λέγοντες οὐκ. 

ἴάτιπὶ δα ποϊαι:ομιν δὰ πιδύρ, βοσὶρίασοπι αἰΐογα δὰ 
καὶ ̓ Ἐπίδ. --- προςεποιοῦντο, αἸϊοτὰ δὰ καὶ φασὶ δή τεξεγεηαα, 
ἦν δἀηϑίδιξ, 60]. 1. ν. 8. δ υἱϊ, ρσὸ ᾿θφελείης ἴε6- 
᾿Ωφελείας. ; 
κι δάποϊαιϊ!, «ο]. 1. Υ( 7. 80 υἱξϊ, γχο ΚΣή͵α4. Ῥγαύ, αὦ 
Ἤετηι. Ἰορ. Σά, ἀε Αγι. οτίᾷ, ας. 2. Ῥ. 153. 
ἦπ σσπίοχέμ ν, 8. Ροβξὲ ἐστέ δούππια Ῥοπθ ὑτὸ 6015, [π 
86Πο]. ὰ Καὶ τὸν νόμον αὐἰΐοι]π5 ἵπ τὸ δὲ τόν ἄρϑρον 
ὀξυτόνως Θχαγδηάιι. Ε5-- 
ἴπ δἀποιδιίίοπα πιδτρίπὶ ἀρρίοία ῥὑτὸ υξα΄. 166. υγα΄. 
ἴπ εοπίοχίι ν, 5. Ροβὲ ἢ σοπιπιᾶ ρου ὑτῸ οοἷο. 
π᾿ αὐποταῖϊ. 60]... ν. 25. ΔΒ ὉΠῸ ρτὸ Τια. οἷς 165. Τί. ο ἷὗ. 
-- -- -- οο]. 2. γ᾿ δ. ΔΒ ὉΠ, ροϑὲ ἄμξ. ὑχο Μεοεικιάδης 
Ιοδ. ἡικ. , ᾿ 
ἴῃ δαποίδιξ, οοἷ. 1..ν. 18, δ᾽ α]ῖ, Ῥσὸ Ο,, 1ες. Ο, Ὕ 
-- -- --- ροοἷ. 2. ν- 13... -τ Ρῖὸο ὥρμισας 165. ὧρ- 
μισαν. ᾿ , " ῥ- , 

ἴα 5080]. δὰ ϑμήρους δοῦναι (616 δἰ βπιιπι 7. 

᾽ 



422. ΟΟΘΒΒΙΘΈΝΡΑ ΕΥ̓ ΑΡΡΕΝΌΡΑ." 
Ρ. .9γ8. ἴῃ δαποίαδι!. 00]. 5: γ. 6. Δ υἱξ, ῬΥο εἰ 169. μέ. 0 «0 τ 
“- 279. Ηιυΐιις᾽ Ραρίπαθ οοπίοχέιι5 νιγρα 5 ὁπδγαία, απὰ5 ἀοΘ ν, 5. 

᾿ ἅν» (ρΡοβὲ αὐτῶν) οἵ: .8.γ. οἵ Ῥιυμποίτιμ ν. 9. πλαΐα ἅμ οοΐοη,. 
δίοιιξ ΘΟ], γ. 10. 1ὰ ΘΟΠη8. 

-- 285. ἴπ αἀποῖαξι. 60]. 2. ν. 17. 8} τ]: ΡΥῸ ὁ ἴβρ. εἰ. Τῃ ΘΟΒΟΙ] 5. 
Φειδίας τῆ 16 Φειδιάς δχαγαῖίιι8. 

-- 284. ἴπ δαἀμποιῖ. 00]. 1, ν. 14. Δ τι, Ῥγοὸ υμῖφσο ἈΦῈ ἀπε ἤαες 
᾿ ᾿ϑεγῦα ροπίετ 165. αἰϊομὴ απῖὲ ἄαες υεγδα Ῥόπεηᾶα υἱἀεαίιιτ. 

-- 287. ι δαποίαϊε. 60].. 2. ν. 8. 8}} 110, Ῥγχο 1:. ες. Πὰ, οἵ ροβὲ. 
Ῥεῖ ἃ δ᾽ Οὗ᾽ δεμὸϊ. δ ᾽- 

-- 290. ἱπ δαἀμποίδίϊ. 60]. 1,᾿ ν. τῷ. 8} αἹῈ, 616 Ἢ, αἴΐθυο 1οοο. 
-- 29. -- -- -- π΄ ν. 2ι. Τῆρχιπι Α΄ τπϑπιούδι ᾿αλϊάοπι 

' : ΘΟ αἱ]., ββὰ χιθπι δα ἢ. 1. τἰδάὰθ ποῖ ΒΝ 1. 1ἴογα 
ον χψαϊαηι 151} ὨΘΟΒ556 δϑῖ, 

- 5οο. ἴπ οοῃΐδχίϊι ν. 5. ΡΥ Ραποίο ΡΌΠ6 ἱητοσχοραι οῃὶς δἰ βηνιη, 
--- 502. ἴπι ϑἀποίαιξ, 60], 2: ν- 1111. Ροβὲ ροςϑοί βάᾷς Οἵ. 1..1. Ρεῖφι. 
- 505. ἴπ Θ0 80]. «ἡ Οὐκ ὀνειδέξεται ΡομΘ Ῥιιποίαπι ροδέ προφέρεται. 
-- 58ο6. ἴῃ 5080], δὰ Οἱ ἄνϑρωποι ρχο ἀνόηται 165. ἀνόητοι. 
-ττ 308. π' αὐποΐατι, 60],.1. ν. 9. 8} ΟΪ]ζ, δαα6: Τοὺς ἀστυγείτονας. 

ἰαπιόη ϑραυίδθ Γμον δύῃ 6556 ΙΗ Οορβας αα Αὐἱβιοῖ, 
ες ΡΟ, Ρ. 464. ἣν 

-- 512. ἴπ δἀποίδιϊ, 60]. 1. ν. 4. 80 υἷι. Ῥοεῖ. 84. τεὸν Ἡδίηρονα: 
τος ΒΟΥ ΙρΡ Πτ αι. Ὧ6 χΘρα ἃ ΘοΗ1]. δά Αὐϊβῦος, ῬοἹτ. Ὁ. 595-- 

κα τος ΠΡγοροβῖία, ὅπως μή οἵϊπι ξαϊατο οοὨϊαηΡΘΧΘ Αἰῇςος,. ὮΙ. 
ὌΡΥΘΕΒΘΙ5 δυϊ ξαξαχιιπι; οὐχ οοἠλιηοίΐνο ΔΟΥΪ511,. ὉΠῚ δοχὶ- 

βἴιιβ δηϊθαθββίϑϑο, ΟΠ δΥπιαΥ ογθάδβ,. πᾶπα Ποίαπι,, 6558. 
Ῥϑιιοῖβ. βαϊζθπι ΘΧΘΠΑΡ]ς οβιθηἄδπιιβ. {Π|, 57. ὁρᾶτε ὅπως. 
μὴ οὐκ ἀποδέξωνται. (εξ, ἃ Χεη. Ουτ, 111,1, 27.) 1Υ, 
γθ. ἔδει ταῦτα ἐν ἡμέρᾳ ῥητῇ γίγνεσάδγαι, ὅπως μὴ ξυμ. 
βοηϑήσωσι.. (Ουοὰ ΣΟ 58 1161 δρπα δια νά ]οσο 
ἄερεῖ, αι] οχ᾿ πείϑουσιν ἐγχειρίσι, ὅπως μὴ βλάψωσιν 11, 
6γ. ΘΟΠΈΓΑΥΤπλ ἀοπηοηδίγαυθ να]ῦ) σὰᾶ6 ψοῦρθα ΡῬΥΟΡΥΙΘ 
ρβᾶ ΤΕΡτΪδ6 τορῃραδηΐ.) θη. ΑΠΔΡ, ὍΗ, 5», 54... -«Σιεύ-- 

᾿ ἅδην ἐκέλευον παραγγεῖλαι; ὅπως μηδεὶς εἴςεισι. ΕΠ φαιπι 
δαἀαϊίαπι μή που ροβϑῖϊῦ ἀϊβουίπιθη εἴἥσρυα, οἰήδιι ἔπραξαν 
ὅπως ἐνδοϑήσεται Ἴλιο. 1, 105. 5: πα] Θαι, ΕἸΘΟΗΘΥῚ 5θῃ-. 

͵ τθαῦίϑιι ἴδ δὰ Χϑη. Ογγ. ΤΙ, 2,..1ν χϑξαϊανίπηιϑ, 
«τ σι. 1η. δἀμποίαϊε. 60]. 1. ν. 17. Δ τ. Ῥτο Παύσαισϑε 166... 

Παύσησϑε. 
-- 514. πη 86}0]. δα πολεμικοὶ καὶ εὔβουλοι. Σίη, ΕΡΥΟ πλέονος 

166. πλέονες. 
-- το ἀπ 8.80). δὰ Τῶν. 'πέλας ῬΙῸ δέ τε 166: δὲ τέ. 
-π- 518. ἴπ σοπίοχι. ν. 17. Ροβὲ χωρίον ΡΥῸ μιιποίο Ῥοπθ οοἸόμ. 
-- 521. ἴῃ 5010]. ΨοΥθ15 τουτέστιν ἐκ. Τροιζξ. καὶ ἐκ Σαλαμ.- βάν 

οὖϑεν ὑπεξέϑεντο Ργδθββεμάιιπι. 
- 525. ἴπ 5680]. δᾶ φανερῶς εἶπεν. Ροϑῖ πλάγιον ἄθοβὲ οοΐοι. 
-- 526. 'π 5610]. δὰ “Ζ)ιαγιγνώσκοντες ΡΥῸ ἐστι 166. εἰδί. 
-- 527. ἴπ δαποΐαὶξ, 60], 1. ν, αἱτ. ἀοῖο Ριιποίαπι Ροϑῖ αὐτοῖς. 
-- 528. ΑΙΔΘΥ ἀππιιβ δα τηδτρ. αἀποϊάξιις Ροτποὶ δὰ ἐπὶ τῆς ἐκεί- 

᾿ς ψοῦ ἀρχῆς. 
-- 529. π᾿ φοπίεχε. ν. 6. ργὸ ἐν τομῇ 166. ἐντομῇ (φομέιποι μη). 
-- 530. δᾶ τπᾶτρ. ρτὸ ουζ΄. εἱ ους΄ Ἰ6ρ. νοξ΄ εἴ στυος΄. 

Ῥοδίγθμιας Ρ]δ δι ας Βετιεἔθεθ ἌΘΒ18 μοὶ Ἰϊοιῖϊ,᾿ 

᾿ρκαστασκαεασεπεοα κε τα πειαεταηρττ ταις 
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ψιΔΣ ἮΙ κα 1} τ ὁ 

Θαμηριϊθα5. ΘΟ Ἔτπ. ΕἸ οἴβοῖ οσὶ ΒΙΒΙοροϊαο 1 ρβίοηοῖβ 
[δ ε, ὮΙ αποαπθ ΠἰθΡῚ ρυοαϊθυπηῖ: 

᾿ΑΘϑο υ]δς ἈσδΠΙΘΠΊΠΟΙ , πιο 180}. ἡβογφοῖτε νοι ὙΥΠΗ.. ν. Ηππι- 
ΒΟ: 4ι 1816. ᾿ς ὮΧΟΝ 

ἈπουτΣ ΟδΟΟΠΟΠΊΪΟα, {π|86 ν]ρὸ Αὐἱβιοίε]ς ἔα]ςο ξουθραμπίμτγ. 
᾿ Ἐ ΠΠργῖβ βουῖρι5. δὲ γϑυβίοηθ δηλαιια δπιθη, δὲ ὁμασσγανὶε 1. Ὁ, 

ΒομηοίἀοΥ, ϑαχοὸ 8. 1815. Ε τῷ δύ. 
᾿ΑΡΟΊ]οπἶ ἈΒΟΟΙ Αὐρομδιεῖοα, Ἐπχ Ὑθοθηβ, δὲ οππὶ ποίΐ5. Β. Ἐ. Ῥ. 
᾿Π ΒΥΌΠΕΙ, Εαϊξ. πόνα δἰοῖ, δὲ δοχγϑοϊϊοσ ἀσοοδιιηὲ βομοῖία 
τ δταθδᾶ οχ οοᾶ, ἘΪΒΙοἵἢ, Ῥαγίβίπδθ πὰπο Ῥυϊσησπ δνασαῖδ. 

2. 011, 8. πιδὶ. 1810 οἱ 1812. ΟΠαγίὰ ἱπίργοββ. δ. 181τ. Ομδτία 
εὐ βουρῖ. ὁ ΒΜ 7. 181τι 12. στ΄. 
Αγοδαϊιβ ἄθ Αδοθπηθιιθ, ἘΠ οοὐϊοῖθιις Ῥαυϊϑἰηἷβ ᾿σίτπιιτα οὐταϊξ 
᾿Ἑδπναπ Ἠδηγ. Βασυκοτιβ. Αἀαϊτα οδὲ δαϊϊουὶβ δρίβίοα οὐϊτίοα 
τἀ Τοῖ. Ἐ. Βοϊξδβοηδαβ. 8 πιαΐ. 1850. 2 18|χ. 8 δοΥ. 

" Αὐϊβεορμάμηϊβ Οομηοθᾶϊα Ρ]ιῖιις, Αἀϊδοῖα βππηὲ 5 μο]α σνοίιβίδὶ 
Ῥοσορπονξ εα υϑίθυεβ ΤπΘΙ ΡΥ θαδ, ὙΔΥΙ5 θοῦ, 86 ποίϊ5 1η- 

εἰβίσαχὶς δὲ βομο]αβέαβ Ἰσοιρ]οΐανι: ΤΊΡου. Ηδπιβέθυμες. Εαϊε, πο- 
νὰ οπιοπᾶ. δ ἀρρεπᾶ. ποίδγιπι δἰιοῖα. 8. πιαὶ. 181:. ΟΒασία 
ἀπεργαββ, 5. 1}1]γ. 16 συ. Οδαγία βουὶρε. ἘΕΙχ. 16. ὃν. 

Αὐἱβεοῖε!β αὺβ ροδεῖϊοα, οὰπὶ ΘΟΙΠπΙΘη αΥ 5 Οοὐοῖν. Ηδγηηδμηηὶ, 
. 18. 118]. 1802, ὉΠατία αρυθβ5. 1. {Π|γ. 12. Οσ. ΟΠδτῖα δουρί. 

ἑ τ" ᾿ ᾿Ἱ ἘΠΠΥ, 20 δγ. 

Οἰςογομθ, ΜΙ. Τ', ὅὲ ΟΥΠοΙ5 ΡΥ ἔτος, Βδοθηβαΐ! δῈ 50 Πο]115 
Ἰαοοδὴ “ἘΒΟΟΟΙΑΤΙ ᾿διυιϊΐδαιθ ΑἸ πηα ἀν θυβοπθη5 Ἰπδίσιχι Α, Ὁ. 
Θευημασᾷ. 8. τπδὶ, 1811. ΟΠατία ᾿πιρῦεββ. 2. ἘΠ1Υ. 4. ὅτ. 
ὉμΒαδτία βου. ὑΣοστι ὅητι. Ὁ ΤΣ ἜΠΙΣ, Δῶ. δὲν 

-- τ᾿ Οεἴο τπηδϑίου δβοὰ. 6 ξοπθοΐπξαε οὲ Ῥδγδᾶοχβ. - Ἀβθοθηβιῖ 
: ἐ ΖΕ μοΙΗς Ἰδοοθὶ Ἐδοοϊο]δὲϊ βιυιϊΐβθ δηϊπγα ἀν θυ βι ομἾ 115 1ηϑίχιι- 
αὶ Δ, Ο. Θεγημαγα, 8. πιδὶ, 1819. Οματίβ᾽ ᾿πηργθ55. 1 18]. 

᾿θ δγ., ΟΠατγία βουὶρέ. ὩΣ 2 18}1γ. 
-- -- Ορεϑγὰ οχηηΐα,. ἀεροσάϊεοσασι π6 ΠΡγόσαπι ἔγαρτηθηΐα, 
»» ΔῈ σφ δοσῃγαῖθ γθσοσηον, Ροί ΟΥ̓ Ἰϑοιοηΐβ, ἀϊνογβιταῖθπι 
᾿αὐποίαν!ξ, ἱπάϊοος χογαμι δὲ νϑυβουιπι οΟρἰοβίβϑίπιοβ δαϊθοὶξ 

νϑι ΟἾχ. οὐοῖγ. δομί12. ΥὙ]. 1 --- ΧΧ, 8. 1814 --- 1825. ,ἡ 
ω ὩΝἝὟἉ ἕῳ ϊ 25 1Η]χ, 12. ΦΥ͂. 

- -Ξοξ Ὁγαϊΐο ργὸ ὅπ. Ῥίβποϊο εχ ορεϊπιογιπι, οοάϊουτι Β6 
ὙΠΟ Οππὶ ἱπίθστο σομπιηθηίαυο Οδγδίοηϊ βοἰθοϊβααθ 
ΒοΠῃο βδίδα ΑἸ υοβίϑηϊ στο] αυοσάπιαιιθ Ἰπἰογρυθίηι δἀποίδεϊο- 

τ χΒὰ5 χαῖρ σιᾶ5 αὐαϊαϊ: 1. α. ΟΥ̓ΘΙΠἾ 5. 8. ταὶ. 2: 18]γ, 
“- Ὑ" ξὶ ᾿ ΦΥΥ [1 ᾿ “ 

-- -- Οταῖῖο ῬΙΉρΡῖοα βϑουπᾶα, ἐἰρουβθῖσε τη τλϊὲ εἰπθηι Ὡ8 0 
: . Ἠλβ Δ ϑοιεϊ χει Βευιομεσίοι Τοχίθ νοὶ Ο. Ο. Ὑϑεγπβάοσῖ. δγυ. 8. 

.18 Ἐπ. 20 8Υ. 

-- - Οτβξομος ΡΠ ρρίςδα πη Μ. Απιοηῖηπι, Τοχίυπι δᾶ οο- 
 ἢϊοῖς γϑεῖσ. ΔΙ ΠΟΥ τιπιατιδ τθοεπβ Το] ]αἴοτίται ἔα θπι οαείϊσανῖ, οἵ 
᾿οαπι ποῖΐθ ναυϊοσθτη οἱ ὁοπιπθπίατίο Οαταΐοηϊϊ. 5πῖ5. ἀδπί8 

Τ᾿ αηϊπιδἀνοχβιομῖθιβ. αὐἀϊδοις δαἀϊάϊε, Ο. Ο. Ὑγογησάογῇ, 11 ΨῸ]].: 
8 πιδῖ. 1821 ---- 822. 7. ἴμ]χ, 20 8τ. 
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Ἐπτὶρί 5 Βασοῖδθ. Ἀβθοδπϑιΐς Οοἀοξγοάιϊις ΗΟΥΠιδηπιι5. 8, 1855. 
᾿ [ : Σ "ἢν Ἐπ|χ. 

-- -- Ηδγοιῖθβ διιγθηβ, Βδοοπβιῖ Οοὐἀοΐγεαιι5 ἩοΥπιδηηιι5, 8. 
1810. 12. δτ, 

.--  -- ϑιυρρ]ϊοοβ. Βϑορθηβυῖϊ Οοὔ, ΠΟΥΠΊΔΠΗϊ5, 8. 1812. 12 ὅτ. 

-- -- Ὑτηαροράϊαθ, Αὰ ορίϊπι. ἸΙΡρτογιπι Ππάθηι σγθοθηβ, δὲ θζον. 
ποι ἱπβίγιιχ, Ατρ, ϑ6. α]οσ, ΚΟ]. 1, Ττοδάες, Ψο]. 11, ΕἸ6- 
εἴτα. ΜΟΙ]. 1Π|, Τρ ἱροηΐα πὶ Τδυιγΐβ, 8, 1812 -- 1815. 2, ΤΠ]Γ, 

-- --- Τιαροραΐδο, ἙΕαϊὰ, Ῥούβοη. Ἑαϊιο πὰ ΟΘεογμηδηΐᾳᾷ ἰετ- 
εἶα οοΥγθοῦου δὲ δυοίϊου 1πἀϊοθσαιθ Ἰοοιρ]θε 85, ἱπβίγποια, 
ΙΝ. Ψο]. 8. πιαῖ. 1824. 2 1Ώ]γ. 20 ΘΥ, 
(Υο]. 1. Ηδοιρα. 20 σύ, Ὅο]. 168, Ογθβίθβ, 16 ρου, Ψο]. 111, 
ῬΠοΘηΐβδαθ. 16 ϑύ. Κο]. ΙΝ. Μρᾶββδ. 16 ρυ.) 

ΟΘετματα, Ἐ,, Τιβοιΐοηθ5 Ἀρο]]οπίδμδθ. 8 πιᾶὶ. 1816, 1 ἐπ]γ. 8 δύ, 
Οποπιϊοὶ Ροξίδε Ογαθοὶ, αἀ ορίπηογιπι δχθπιρ]αυίτι ἤάθηι 

ρηιθηθάανὶ ΒΪοἷ, ΕΥάπο, ῬὨΪ]. Βυιμοῖκ,. Ἑαιο πόνὰ σογγδοῖα 
πιοίϊβαιθ οἵ ἱπασοίθιιβ διιοῖα. 8. 1817. 1 1Π]|γ. 16 ρου, 

Ατομον], 1. ΕἸ.) ἴπ 8. Ῥαρίμὶὶ 518: 5] νατὰπι Πρυ, Ψ, Πϊαιγὶ- 
ῬΡο. Νόονᾷ δαϊϊίο δὴ ἴρϑο διιοΐουβ οιγαία, Ασσθάιϊηξ Επηδυϊοὶ 
ΟΥ̓ΊΘΟΣ Απἰαϊαίχθα, Οτομονὴ ΕἸΘηοἢιι5. ΑἸε ἀϊδίυθος. δὲ. Οτιι- 
«οἱ Μιυβοαγίιπη. Ἐξ δὲ δηποίδιϊομαβ δαϊθοὶξ Εδγὰ, Ηδμηάίιι. 
2 ὟΟ]]. 8. πιαῖ. 1812. Οἰιαγία ἐπργθθθ. 6. ἴ8]γ, ΟΒδτγία 
βογιρῖ, 6. 1}}}γ, 

Ἡουπιδηηὶ Ο., ΟΡϑούνδιίίομβα οὐἱίϊοαθ ἐπ αιοσάδπι ἰοσο5 ΑΘ ] 
ο ρἔ Εμγὶρίἀϊ5. 8. πι8]. 1798. . 18 δΥ. 
-- «-- ἀκ εοπιοηάδπᾶδ γϑίίΐοθ Οὕδθοαθ Οτδπιπιαϊΐοδο Ῥαγβ [᾿ 

Ασςοδάιης Ηοτοάίΐαηϊ δοχιπιαιιθ 1106}}} πὰς Ρυπηιν Θατι. 
8. πιδὶ, 1801. ᾿ ἶ : 2. 1ῃ]γ, 

--- «ὦν ΕἸεπιθηΐα ἀοοίγίδθ πιθίσίοαθ. 8 τηδὶ. 1816, 5 1Ἡ]Υ, τὸ δύ. 

-- .-- Ἐρίϊοπια ἀοοίχίπαθ πιδιγϊοᾶθ, [Ι͂ἢ υἰδὰπὶ ΞΟΒΟ]δτιιπν. 
8 πιδὶ. 1818. 1 1Π]γ. 16 σὺ. 

Ηοτπιάπη, Ο.., 6. Υ ἀα5 Ὑϑεβθη ππᾶ ἀϊθ Βομ δ ]πηρ οΣ ΜΙ γε) ο-. 
Ἰορίθ. ἘΠπῚ Βυῖθὲ δὲ. δσυπ Ηοΐγαιη ΟΥθαζδυ, 8. 1819: 20 Ῥτ. 

Τιοαπὶ, Μ. Ἁ., ῬμαΥβ4114. Οὐμπὶ τι οὐ 5 δ] βοΐ Η, Οσο οι! ἱπέορυβ 
εἰ δἀδιοιὶς Β: Βοηιοἱ,, Οοάϊοιπι ποπάτιπὶ σο]]δἴογπι ἸΘοίῖο-- 
πος ναυΐαβ, ἀρρδηάίοδηι ἐπα ϊοδϑαῖια δαϊθοῖς Ὁ. ὙνΈΡοσιιβ. Ψο]. 1. 
11, 8 παῖ. 1821. 5. ΤΠῚΥ. 20 δΥ, 

Μιυἕοβ. Πυβομυῖξε, ΤΡ υβδίζιιμρ, ἘΠη] οἰ τα πᾶ Κυϊείβομθ Απ- 
ταθυκαπροη νορ ΕἾ. Ῥάββονγ, 8. 1810. δι ψ ν; 

ἸΝΙςαπᾶγὶ Οο]ορΠομΐ ΤΗογίδοα, 14 οϑὲ 46 βεβίξαυιιηι νθηθηΐβ 60- 
χὐϊπηάιι6 τοπι θα 115 σαυπιθη, Οἰιπι 501101115 σΎαΘΟΙ5 δυο οσθ 115, ΕἸι- 
Ἰδοηὶ πιϑίαργαδὶ σύδθοα, δαἀϊζουβ Ἰαϊπα δὲ οαυπιΐπαπι ΡΘΓα1-- 
τοΥυιπι ἔγαριηθπῖῖβ, δα Πἰργότιπιν βογὶρίογιιπι Πάθπι υϑοθπβῖξ, 
οιπθηᾶανὶε οὐ γον δηποίαιίζομθ ἐΠ]ιϑίχανιΣ 1, ΘΟ. ϑομποίάθυ, 
ϑᾶχο. 8 πιαὶ. 1816. ῖ 5 1}1γ. 

Ῥρυϑβίιισ, Αὐ]ις, ΕἸδοοιι5. {Π6Ρθευβϑῖφε ππᾶ πιΐξ ΑἸπιοτκ. }ε8}. νοπ 
γδὴς Ῥαβϑθονν. 1ὉὙ Βα, δύ. 8. 1800. 2 1}}γ, 

Ῥεγθῖιιθ, Δ]., ΕἸδοσιβ. Ταχίμπι τϑοθηβ, Εν Ῥάββϑον. 8. πιδί. 
1808. Ὃ ὅύυ, 

Ῥ.δΪα- 



ΠΥ, μι; ἍΝ ΠΝ 

᾿ [1] 

Ῥῃαϊατίϊς Ἐρ ξϊοῖαο. ἢ Ῥαϊίπαὶ Τέοίε ἕξ ἐρεδιβοηαν, 9. ὕατοῖτ ΒΟγἹό 
“ποις σσπηπιθηϊαγίο ἢΠΠπιδέγαντέ ΤΟ Πα μηθς ΠΔΠΊΕΙ ἃ τΤεππὸρ. Μὸτ- 
ἴὰο Τιρηπορίο, ἔποπι οροτὶ ἱπηροβεῖξ, ργαθξαιΐοπεβ δὲ ἀηδίας 
τόμ α 5 φαδϑοά ἐπ Ῥυδθῆχίε Γ,, ας Νδϊοκθπβου, Εαΐε, δ]τθγα τϑχέιι 

᾿ Ραεβὶπι σοΐοιο σΟΥΥΘΟΙΟΥ ποέΐβαιθ δα 18 διιοιίον, Οἷγ, Θϑά. 
φησ. ϑοηδθῖεσ. 8 πιαὶ. 1823. ᾿ ; ' ἘΠ ]γ. τοῖν. 

Ῥὶπἀατίις Ὑ ογκο, Ουβοηγῖξει, πον νάρυ ὁ ἦπ ἄθη Ῥέη αν 9 ἤθπ. 
Ψεγβπιδαδθοπ πᾶ Ετὶ διιξοτιιη σα νου ᾿Εσθάσί οι ΤῊ ουσοΒ, “2 

ὉΠ ΤΉ]6,, στ. 8. 1820... ὡ ᾿ς δὲς 00. ὦ 4 Ι  Ἐσ. 
ΡΙΞΟΙΚΕ, Μ. 1. Ὁ., ἀδ5 Ἰδέθϊίβομα Ὑϑυθιιπι πϑο ἢ δἰμοῦ ΠΟΘΙ 

τυθηΐρ Ρθκαηηΐθῃ, νο! σε πάΐσθη, βατπις Παιπγρ πιδβδειν υὐᾶ᾿ 
δ 55} 1 πθ ΟΥσδηιηρ ἀοῖ. ει ροττπι αἴθ ο Θαυ ϑῖτθὲ Ὁ. ἐπ’ γλ, Τδ- 
Β6Ή]οπ ἔτ᾽ θη ἘΠΕ πιθηξασιπι θυυΐομς ᾿π εξ: Ἰαϊθὶπ, 5 σα 5. - 
Ξἰοιηϑ βου. ἀδΥροβῖθ}}ς,. ΡΟ]... 1814. - ᾿ 16. στ. 

ῬΙπξου οΝὶ Αξθβί]διιβ οἱ “Χοπορβοηιὶβ Βασοκήτάν Αἀευπαι: Δ 
Βοϊνοϊδυιην τἰϑὰι οαϊάϊὲ, ποθ οἱ ἱπᾶϊοε ἡπδέσιχε ἢ, αν, Ο. 
Βαυιηρατίθη -- Οὐμϑῖιβ, 8 πιδὶ. 1812. 16 δτ-. 

Ῥορρο; Ε. Ε᾿ν γάγεν., τὰ ἥν οΥσαθ 1π τναῤγδιδεύν 8 πἰαϊ. 
1815. 1. ἘΒΙΥ, 12. συ. 

Ῥγορθυεΐ, 86 Χ. Αὐτεῖῖ, Οατταϊηδ. Ἐπιθηθανῖς δια οςοἄϊοιηι ΠάθηΣ 
εἴ δημποίαν!ι Ολτο]ι5 Ἰμδονπιδηπῖιδ. 8 πιαὶ. 1816, 2 1]γ, 8 87, 

ΒΟΠηκοηΐ, Πᾶνα, Ταίά." (850. γα] κοηδου οἵ ασυαπὶ δα Τοῖς 
Απρ. ΕὙΠΘΞΙΙ δρίβτοϊδθ.. Αδοράϊηε ἢ. ΒΛ ΕΘηΣ οΡβογνϑέϊομβϑβ 
ἴπ ΟΠ ππδομαπ, 1. Ο. ψαϊοκοη οἱ ἀαἀπησίαϊοηθς ἱπ ΤἬοΤηδΘ 

᾿Μάξ. Εοϊοραβ δὲ Ιοῃ, Αἰρ. Ετγηθβιῖ Αοτοαβὶς ἰήδαϊία, ᾿Εκ Αἱ- 
ότι, ἠγείμκ ν, υἱῆ ΙοἈ.᾿ Αὐρ. Ἐδηγ, ΘΔ 8 του Νς τϑιό. 

ἸΣ ΤῈ 8 

ϑοίάϊον, βαρ ἄξ ουβ θυ ἀσομητδοὶς ΛΟΥΡΕΒΤΟΝ Βταθοουγιίπε. 
ς ἍΟ]1, 8. πιδὶ. 181τ1ι δὲ 1812. : 2. {μ]τ. 8 ἔτ. 

Θεπρῦδο. ἵΓ,.. Α,, ἸΤγαροθάΐαθ, Βεοθηβαΐε Τὶ Βαάθῃ,. 2 Ῥαγχὲββ 
ΓΠ8 Ππιαὶ. 1821. ᾿ 5 τες 8. δτ. 

: ϑορΉΟΟΙ 5, Τταδοοάϊαε ὃ ξέρίθπι δὸ . ἀοροτάϊτατιῖπι ἔγορτηθηΐα,. Ἐπιθη- 
Ἶ ἀανῖϊ,. γαυϊθίαϊθπι Ἰθοιϊοιΐθ, βοο]α ποΐαβημιθ ἰὰπὶ αἰϊοτα 
“πτη 5685 δάϊέοϊς Ο., 6. Α. Εγξυγας, Αροθαϊε Ἰοχίσοι 9 φρῆρ-- 
τ δἸοηι ἐξ ἱπάεχ νου βοσιπι Ἰοοιρ δε ββίπηιιϑ. γο]. 1--  Π. ἐξ 
τ νος ΟΒμασγῖα ἵπιρΥῈ 88. 18 1Π1τ. 8. ὅτι μανία. ἔοι, 

22 ἴΗ]τ, 4: 8δτ- 
Βορῃδοῖ!ς. δέον. Αἃ ορεἰπιοτιπι ΠΡτόυιπι ἢ ἄθτα Υϑοθηϑηΐδ 

δὲ Ὀσονῖθτι5 ποίϊο ᾿πϑῖγχς Ο. 6. Α. Εγξιγάξ, Ἕαϊο. ΜΗ 
πἴραπὶ δηΠΟἰϑ Ομ ὰς Οὐἀοῖγτ, Ηρμπιβηηῖ, 8, 1 ΠΝ 4 ὅτ. 
ἘΞ .-- Οδᾶΐριις Βοχ. Αα οριϊπιοτιϊπι 1ρτ. ἥάθηι τροθηθ, τῳ 
τ Ρτεν, ἡδεῖς ἰηδίγειχίε Ο. Ο. Α, Εὐζαγᾶϊς, Ἐπ. βϑομηᾶα οἰ, 
᾿᾿Μαδέδιϊοχομε 6. Ηργτδηηϊ. 8. δ ΤΩΝ 1η1τ᾿ς 4 δι: 

:- τς ϑ μα Αἴαχ. αᾶ οριϊπιοσ. Ἰἶρτ, πάθπι ΥΘοΘΏ8, εἰ Βχθν. μϑεῖβ 
; ἀποῖζαχις Ο. Ηεγπαπηιβ. Εἰ. βθουπάα. 8. . 30 87. 
--- - -Ἐλεοίχα. Δὰ οριίΐηνοσιπι 1ἰργ. ἥδοπι Τεοοπδ. βι. τόν. 
“ποις ἐπϑεγακὴς Ο. Ηδτήππυιηβ." ΕΔ. βθοιμα: 8... 20 δῃ7 

το. το Τυβοδίπόδε: Αὐἀ οριηποτιπς Πρτ, ἕάθπι σϑσθαβυιθὺ ὅταν. 
ο αιουὶς ἀπδιγυκῖς, ΘΟ, Ηρυπιδημμίς) 8. 16 ῥγΥ,. 
ϑ, ῬΗΙΠδοΐοῖος. ᾿Αἡ ΟΡ ᾿ΪΠΊΟΥ ΠῚ Ἰῆρει, άεηι ζοδαε. Θὲ Ῥτόν, 

ποῖα ἱπϑδέχιιχις Ο. Ἡεσαιδμηὰϑ,. ὅν... ι τ 1τν. 

Ε 6 



κεν ΣΝ 

ϑοροο 5. Οοᾶϊΐρυι Οο]ουθαβ. - Αἀ ορηπιουπι Πρ Υ, Ππάθπι γθο. δὲ 
ΟΡ γὸν, ποῖα Ἰηδίγαχί Ο, Ηογηταμππιιβ, αι Τ}1γ,. 9. στ. 

διριοηί, Ο. Τυαπα.) Ορουα, ἴοχίι δὰ ργδθβίδη! 5βηχιαϑ ΘΠ ἰἴο "68 
. ΥΘοορσῖο, σὈΠ  μῸ σΟΤ ΘΑ 10. ἢ] Ππιβίσαν], οἸανεπι δυδιοπία- 
οπδτα δαϊθοὶς θῖν ὕδτο]. Οα11. Βδυπιρατίθῃ - Οτιιβῖιιβ. ΥΟ]. 
ἃ πὶ ΗΠ. (8 πιὰ. 1816 -α χϑι8. ΟἸαΥία ἸΠΊΡΥΕ55. 9. {Ἀ}]}0΄. 
᾿ ὈΒατίδ βοσῖρι, 11 {μ]γ, 
-- -- ̓  ΟὉρεχὰ. Τάχα ἄθηθο, γθοορηϊίο Ὀγονΐ δηποϊαϊοηθ 111π- 

εἰχᾶνς, θ. Ο. Ο᾽ν, Βαιπιραγίθι -- ΟΥτιδίιι5.. 2 Ὸ]1, 8, 1820. 
ΕΝ ; ὐἷ ᾿ αι {μ]γ,. 12 δύ. 
ΤΒίθυδοῃ, ΕὙΌν ΘΥΘΟ βομς Οτδηνήλαυϊκ νου ρ  Πο ἢ ἃθ5 Πουπουῖ- 

ΣοΒοη. Τ ΙΔ] οἰτίβ, ἣίθ ν]6] νϑυ, πὰ σϑηα λον πλρΘαυ θ οἱ ἴθ 8 
Ἁμῇ, στ. 8. 1818. 1 181γ. 10. οΥ. 

“π- τὸς συϊδομίβομθ Οὐδηηπιδες τι ΘΈΡυδιοι Σὰ ΑἸζάπρου, οἷο 
νου γί πὰ νουρθθβθουίθ ΑἸσσαθ6. οΥ. 8. 1819. ιὃ οΥ, 

“3 τὋὸ Ηρ μευ πὰ ΕὙ]ΟΥππηρ ἀ6ὁ5. ΟΥ̓ ΘΟ Ἰσοπθ π8 0} ἄθῃ 
οὐϑδεγάδη ΟΥδπιτηδιῖῖκεη ἀοΥ συ βομθη ϑρυδομδ νὰ ἀΘπΊ ΞΕ] ΡΈΠ. 

ΟΣ ὝὙΠΕΙ], ΨΥΘΙΟΠΕΥ δυο ϑοπθ ἀπϑ αἀριυΐθοθθ Βόυβρί6]6. Ὦρα Σ 
ἘσΥπι θα θηγα ππὰ ϑγηΐαχ, πορδὲ ἀθηὶ ποιμίσθη Ὑγουιυθρ βίθυ 

᾿ ὨηΔ ργόββοσῃ [Περιιηρδϑι κοι. τὰπι [ΠΕΡ ουϑοίζθι ἴθ. Ρεν ἀθῃ 
ΒΡΥΘΟ θη ΘρΣ ΒΕ], ὅν. ὃ. 1822. 20 ΡΥ. 

Ἀϊομίεγ,, Ο, Ε., νο]]ειπαΐσο Ὑνοτχὲ - ἀπ ϑδοῃγορίβιον σι ἘῪ. 
- ΤῬΗΪΙΘιβομς5 ΟΥἸδ ΙΒ ΟΠΟΥ ΟΥΑπιμΊϑικΚ, νου ρα! ο 868. Πομιθσῖ- 
ἐϑόΠπο Ὠ᾿Δ]Ιεκίθι Νερϑὲ δἰμοὲ νΌγγεὰθ 865 ϑ δυζαςβούβ ἀόσ Οσδπ- 
ὕπΔΌΚ. συ. 8. ᾿ 12 ΦΥ. 

ΤΒπογαϊάες. 6 μ6116 Ῥεϊοροἠηβοίαοο Πρυὶ ΙΠ. Τ 6. ανὲθ Βυῖιις 
᾿ς ΒΟΥρΡΙΟΥ5. ἰδέ. θχροβιιΐῖ ; δἷϊι5 νἱϊ85 ἃ νϑὲ, συδηιηαίϊο 5. σομ-- 

ΒοΙΙρίαβ δα 6141}; οοὐϊοιιπι τιϊοη θη δι διοίουῖξ, δχαιηή αν; 
οὖ δΥδθοδ Εχ 1185 δπιθπαδνι; βουρίιγαθ αἰνουϑίζαιεβ ΟΠ η65, οὗτο- 

᾿ ὨΡ]ΟΡΊΔΠΙ, ΘΟΠΊΠΊν. ΤΘΥΠΙ ΦΘΟΡΎΘΡΗ. ΒΟ] α σύᾶθοα οἱ, ποΐδ5 ἔπ} 
ὈΌΚΕΥΪ οἰ πὲβ δἰάπιε δ]1ου. βθ]θοῖ., ἴππι β85, ἀθηϊαιδ 1 ασ65 

ἐ ΥΡΤΌΣ δ νοΥΡ. Ἰοσαρ] ἴῖ55, βαβίθοῖς Εν Ἐ. Ῥορρο. ΝΟ]. 1. 11, 
τ 8. τὴ, 1821. ᾿828. ᾿ 5. ἸἈΙΥ. 12. δ.» 

ΤΊΡΟΙ, ΑἸΌ11, Οαγηιΐπα. ἘΧ γϑοεπμβίομθ δὲ οὐυπὶ δη πηδᾶν θυ βϑ᾽ οι - 
Ῥὰς ἴ, Ο. Ημβολκί. Ασοθαϊε βρθοϊμαθα δαμοη5 ψεμεῖδα ἃ. 

" 1422.. ΔΈΥΙ Ἰηδιιπι. 2 ΤΟΙ. 8 πηδὶ. 1819. 5. ἴθ1γ, 
-- -- ΕἸερία ἀθοϊτά Ἰ10Υ1 ΡΥ], ΑἸποίαϊοπδηι δαΐθοῖὲ ὕθου- 

851πι5 ΚΙ νοσιη. 4. ᾿8ι18. ἌΡ ΓΤ 
ΤΙΡατείαβ, ΕἼ.) ψεγδιθη, ἀ16 Τιοῆτα νοῖὶ σοργδαοῖι. ἀθ5 Οοη- 

᾿ ἡαηκιῖν πὶ ΤΑΙ ΙΒ ηθη., παῖῦ ΒΟΥ Κι ομραηθ ἀ6ς5 ΟΥθοθὶ- 
“ βοῦσθπ,, ὑπ ἀΟΥ σουμδη δομθη τὐἰμὰ 1αιδ᾽ μἸβομθα ϑρυδοῆθη, διιξ 
ῬΒΠΠΟΞΟΡ ς᾽ ὃ ΟΥμ πα 5ξ {26 φαγ οι ΓΙ Πσ θη, περ 8. εἴπ θπλ ΑΠῃ θη Ρ 6 
ἜΡΘΥ ἀδ5 ΟΘογαηάλιπι 1 Γιδ θ᾽ ἢ Ἰβοθη, 8. 1822. ; 12 ΡΎ, 

ΤΥΥΡΠοάοχ5. Οαπὶ 80. ΜΕΥΥΘΚΙ οὐ Ο. Ἡ. δομδοΐευ δημποῖα- 
᾿ ἀἸΟΠΙΡΗ5 ἸηἴΘΡΥ 5, ΔΙΙΌΤΠΙ 56] οὐδ, δι 154 16 Τ]Θ ΧΙ ΠΙΘἸῺ ῬΔΥ 6. 
οὐ ΟΥ̓ οἷς οὐ ρυδηιηιαίϊοῖβ δαἱαϊδ ΕΥ. Α, ὙΥ. Ὑνεγηΐοκθ. 8. πλδὶ. 
. 1819... ᾿ς ' ἰν 5 ΠΧ, 1ῷ. ΡΥ. 
Μα]οΚεμαΥ, Γτἃν Οαβρ.. ΟΡαδοιἶα ΡΒ] ΟΙΟρῖσα,, οΥἱεῖοα, οΥδὶ ΟΥ18, 

ὩῸΩ τσὶ οοπϊαπμοίϊζηε εαὐἀϊέα, Αὐοραππὲ ἱπαᾶΐσοο, ΤῸ Σ 
οὐ 11, 8 πιᾶὶ. 1808. 1809. ΟΠμαχία 1πηρταθδ, ὅ. {Π]|γ. 8. δΥ. 

. ΟΒεχία βοχίρῖν. ᾿ 4. ἴμ]τ. 
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